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اإلهداء

… زوجتي إىل





ألرسطو كلامتخالدة

طبيعتهم. بحكم املعرفة إىل يسعون جميًعا البرش إن

(٢١–٢٨ ٩٨٠أ األلفا، الطبيعة، بعد ما (أرسطو،

باطًال. شيئًا الطبيعة وال اإلله صنع ما

(٣٣ ٢٧١أ ،١–٤ (السماء،

حكمٍة عن منطوقه يُعربِّ الذي القانون هذا والسيد، الحاكم هو وحده القانون
الدليل بمثابة لنا ويكون الدقيق املعيار لنا يمثِّل أن يمكنه الذي ذا وَمن وبصرية،

الحكيم؟ اإلنسان غري الخري إىل الهادي

ب٣٨-٣٩) (بروتريبتيقوس،

األوغاد. أيدي يف القوة تضع أال يعني لطفل، السكني تعِط ال القائل: املثل

(ب٤)



للفلسفة دعوة

ممكنة. حياة بأكمل ينفرد الذي هو الحقيقة عن بأقىصجهده الباحث

(٨٦ (ب٨٥،

باإلنسان. تليق ال لحياة والنظر التأمل من الخالية الحياة إن

٣٨أ) (األبولوجيا) سقراط دفاع ((ب٤٢)
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تقديم1

منها يبَق ولم شبابه يف كتبها التي املحاورات من ضاع ما مع ضاع ألرسطو! مفقود كتاب
عرفوا قد القدامى املؤلفني بعض أن صحيح منها. متفرقة شذرات وبعض أسمائها غري
العنوان نفس تحمل أخرى كتبًا وضع منهم عدًدا وأن «بروتريبتيقوس»،2 األصيل عنوانه
اقتبسوا أنهم أيًضا وصحيح السعيدة، للحياة التفلسفوبيانرضورته عىل الحث يفيد الذي
تقول: التي العبارة وهي أال الحارض؛ يومنا حتى الفلسفة كتب يف شهرتها ذاعت عبارة منه
أيًضا بد وال رضوري، غري أنه وإما التفلسف، من عندئٍذ بد وال التفلسفرضوري، أن «إما
أكثر ظل الكتاب التفلسف.»3ولكن ينبغي الحالني ويف رضورته، عدم إلثبات التفلسف من
األخري النصف منذ الحال هذه عىل األمر وبقي املفقودات، ِعداد يف قرنًا وعرشين ثالثة من
عالم نرش حني عرش، التاسع القرن من الثاني النصف حتى امليالد قبل الرابع القرن من
وهدفه، الضائع الكتاب مضمون عن السؤال فيه طرح أرسطو محاورات عن كتابًا أملاني
الكتاب بناء أُعيد حتى كاملة سنة مائة عجلته ودارت الحائر السؤال هذا من البحث وانطلق

يديك. بني تجده الذي املفقود

مكاوي. الغفار عبد د. ورشوح تعليقات مع للعربية قدمه 1

يحث معناه (بروتريبو) منه والفعل املغري، أو املقنع اليشء هو الربوتريبتيقوس Ho Protreptikos 2

أرسطو من استعاره كما الفلسفة، عىل الحث يف أفالطون استخدمه وقد بإلحاح، عليه ويحض يشء عىل
يامبليخوس. وخصوًصا به، وتأثر عنه نقل قديم مؤلف من أكثر

— ومعناه مضمونه من املتأخرين املؤلفني بعض استوحاه وإنما الكتاب، يف العبارة هذه نص يرد لم 3
التعليقات. انظر



للفلسفة دعوة

نصني لوجدنا األَول4 امُلَعلِّم مؤلفات أحصت التي القديمة الفهارس عن النظر رصفنا لو
فاإلسكندر رصيًحا؛ ِذكًرا الضائع «الربوتريبتيقوس» فيها يُذكر القديمة العصور من اثنني
يطرح أرسطو إن يقول:5 أرسطو اح ُرشَّ أكرب امليالد)، بعد مائتني سنة (حوايل اإلفرودييس
عدمرضورته، أو الطيبة األخالقية والحياة السعادة لبلوغ التفلسف عنرضورة السؤال فيه
يُثبت إنما الفلسفة عىل يحتج من أن بنيَّ عندما عىلرضورته الدليل قدَّم أنه اإلسكندر ويؤكد
التي العبارة صحة عن يدافع أن أرسطو همُّ كان ولقد يتفلسف، أنه نفسه الحجة بهذه
البحث من الخالية الحياة «إن سقراط:6 لسان عىل «الدفاع» محاورة يف أفالطون ذكرها
الحياة يف تجربته من استمدها أخرى بحجج يؤديها وأن باإلنسان، تليق ال حياة والتأمل
الرواقية مؤسس زينون إىل فريجع الكتاب ذكر فيه يَِرد الذي اآلخر النص أما لها.» ورؤيته
أقراطيس (أو «كراتيس» الكلبي ُمعلمه عن يروي7 الذي ٢٦٤ق.م) إىل ٣٣٦ حوايل (من
«فليسكوس»، اإلسكايف صديقه دكان يف يوًما يجلس كان أنه الكلبي) ديوجينيس تلميذ
ملك لثيميسون أهداه الذي «الربوتريبتيقوس» أرسطو كتاب من عليه يقرأ كراتيس وأخذ
ثري، فأنت للفلسفة؛ حياته ليََهَب الظروف لته أهَّ مثلك أحد من «ما فيه: له وقال قربص
ملا يستمع اإلسكايف كان املكانة.» مرموق وأنت لتحصيلها، الالزم املال تُنفق أن ويمكنك
عزيزي يا «أعتقد كراتيس: له فقال عمله، مواصلة عن يكفَّ أن دون عليه صديقه يقرؤه
أكثر الفلسفية للحياة أهل رأيي يف فإنك العنوان، بنفس كتابًا سأهديك أنني فليسكوس

كتابه.» أرسطو أهداه الذي ذلك من

اللوقيون عىل عرش الحادي الرئيس الرودييس أندرونيقوس لدى املثال سبيل عىل الكتاب اسم يُذَكر 4

أوردها التي مؤلفاته قائمة يف أيًضا يذكر كما أرسطو، مؤلفات عن كتابه يف — أرسطو كتابات ومصنِّف
الباب يف أرسطو عن كتبه الذي الفصل يف امليالد) بعد الثالث للقرن األول الثلث (من الالئرتي ديوجينيس
ألتوأبلت، األملانية الرتجمة من ص٢٥١ وآراؤهم، الفالسفة مشاهري حياة املعروف كتابه من الخامس

.١٩٦٧ هامبورج الفلسفية، املكتبة
(واليس). ص١٤٩ ،٢ ،٢ ألرسطو، الطوبيقا أو الجدلية للمواضع رشحه يف 5

(ب١١٠). الكتاب هذا نص من األخرية الفقرة كذلك وانظر ٣٨أ؛ الدفاع، 6
والنصوص الشذرات من (٥٠) رقم صوتحت هنزه طبعة ٢ ستويايوس، موسوعة يف الحكاية نص ورد 7

وروس (١٩٤٣ (فلورنسا فالرس نرشها التي املفقودة وكتاباته ألرسطو الشباب محاورات من املتفرقة
وتحقيقه. النص بناء إلعادة ومحاولتهم للعلماء تفسريها يف املرجع هي زالت وما ،(١٩٥٥ (أكسفورد
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تقديم

ال مغزاها فإن خياله، نسج من أم صادقة الكلبي الفيلسوف حكاية أكانت وسواءٌ
جوالته القديمة العصور عرفت الذي — البائس الشحاذ هذا أراد لقد القارئ. عىل يخفى
اإلسكايف إن يقول: أن أراد — الطبيعة حياة إىل والعودة بالزهد للفقراء ومواعظه القرى يف
ذلك من واألهم والثراء. والجاه السلطة صاحب امللك من الفلسفية الحياة عىل أقدر املسكني
«بروتريبتيقوس» يكن لم لو بعده لريددها زينون يكن ولم الحكاية لريوي يكن لم أنه

امليالد. قبل الرابع القرن من األخري النصف يف الناس بني معروًفا أرسطو
أرسطو، كتاب فيهما يُذَكر اللذَين النصني هذين غري نملك ال فنحن األمر يكن مهما
الحني ذلك منذ األجيال وتوالت القرون مرت ولقد فيه، يقوله عما بيشء يفيدنا ال وكالهما
محاورات عن ١٨٦٣ سنة برلني يف له كتابصدر برنايس(يف ج. األملاني العالم طرح أن إىل
تقتفي الباحثني عيون وبدأت ومضمونه، هدفه عن وتساءل الكتاب هذا مشكلة أرسطو)
نصوص يف أو الضائعة، كتبه من الباقية أرسطو نصوص يف صداه س وتتلمَّ الكتاب آثار
وردٍّ أخذ يف األمر وظل وأفكاره، أسلوبه تقليد وحاولوا كتابه عنوان أخذوا الذين القدماء
العنوان بنفس كتابًا أن وأثبت به املحيط الظالم بايووتر8 اإلنجليزي العالم بدد حتى
بنصه أُِخذ كبريًا جزءًا يضم ٢٧٠–٣٣٠م) امُلحدثة األفالطونية أتباع (أحد ليامبلخيوس
النص لتفسري العالم بالد مختلف من العلماء محاوالت وتوالت أرسطو، كتاب من الحريف
القول بنا ويطول ألرسطو، نسبته صحة من والتأكد ومحتواه ومفرداته أسلوبه وتحقيق
يكفينا إذ بينهم9 دائرة تزال وال دارت التي االختالفات وتفاصيل أسمائهم تتبع حاولنا لو

نصوًصا فيه وقدَّم ص٥٥–٦٩، ،١٨٦٩ لسنة الثاني العدد اللغة، فقه مجلة يف نرشه بحث يف وذلك 8

إعادة يف — تطوره وتاريخ أرسطو عن املشهور الكتاب صاحب — ييجر فرنر األملاني العالم عليها اعتمد
ألرسطو. أجزائه نسبة وتحقيق البناء هذا ملراجعة أخرى محاوالت توالت ثم وتفسريه، النص بناء
.T. Bywater; On a lost dialogue of Aristotle, Journ. of Philology (1869), p. 55–69 9

يف التفاوت وإبراز اليوناني النص يف الدقيق النظر يقتيض االختالفات لهذه التعرض أن املعلوم من
النرش حالة عليه تساعدنا ال ما وذلك ترجمته؛ بجانب األصيل النص نرش أمر وهو وكلماته، أسلوبه فهم
تحقيق من — إليه توصلنا الذي النص أغنانا وقد العربي، العالم يف األرسطية الفلسفة يف البحث حالة وال
مؤلف إىل فلريجع الكتاب يف البحث تاريخ يتتبع أن شاء ومن ذلك، عن — وترجمته ديرنج إنجمار األستاذ

عنه: رابينوفتس ج. و. األستاذ
W. G. Rabinowitz; Aristotle’s Protrepticus and the source of its reconstruction, I,

.Berkeley 1975, 1–22
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للفلسفة دعوة

ونشأته الكتاب لتحليل ونعرض العامة التاريخية الجوانب نتناول أن التقديم هذا يف
ومضمونه.

اإلهداء بهذا ه وجَّ أنه ويبدو «ثيميسون»، هو قربيصمجهول أمري إىل كتابه أرسطو أهدى
ومع عليهم. وْقًفا ظل الذي امليدان ساحة إىل نزل قد أنه لهم وأثبت إىلخصومه بارعة رضبة
الكتاب، بمضمون مبارشة عالقة لها ليس الحني ذلك يف السياسية واألحوال الظروف أن
إيزوقراطيس10 (وبخاصٍة الخصوم هؤالء سهام رد هو ورائه من الحقيقي الهدف فإن
األكاديمية، يف والرتبية التعليم منهج فيها انتقد التي «األنتيدروزيس» خطبة صاحب
النظرية، املعرفة هاجموا الذين أثينا) يف املتنافستني الفلسفيتني املدرستني إحدى ورئيس
منها فائدة وال لها رضورة ال — خالصة معرفة بوصفها — الفلسفة أن الشباب إىل وأوحوا

وحده. الطيب والعمل السلوك استقامة يف تكمن السعادة وأن العملية، الحياة يف
إىل الواقع يف موجهة دعوة التفلسف إىل الكتاب يحملها التي البليغة الدعوة فإن ولهذا
التأمل حياة عىل له حث وهي املتنافستني، املدرستني أبواب عىل املتزاحم األثيني الشباب

باإلنسان. الخليقة الحياة وحدها هي التي

أن ويبني والخري، الفضيلة عن والتساؤل الفلسفة أهمية إىل باإلشارة دعوته أرسطو يبدأ
يصبح املعرفة هذه فبغري له، مطابقة معرفة طريق عن إال يتحقق أن يمكن ال كليهما
مما أكثر ويرضه اإلنسان يُهدد خطًرا وجاه وقوة ثروة من الخارجية الخريات امتالك
يف تفوقها الحقيقة يف وهي قيمتها، الخريات تلك عىل تضفي التي هي املعرفة هذه ينفعه.
التي العليا القيمة هي بل ذاتها، يف قيمة هي وإنما فحسب، ألجلها توجد لم ألنها القيمة؛

ممكنة. الفلسفة أن بإثبات األول الغرض ينتهي وبذلك قيمة؛ عداها ما لكل تجعل
ويروِّجون النتيجة هذه يف يشكُّون الذين الخصوم مجادلة يف األَول امُلَعلِّم يشتبك ثم
هذا عىل ويردُّ منها، جدوى وال العملية الحياة يف لها رضورة ال الفلسفة أن الشباب بني
خري أسمى ألنها لذاتها؛ إليها بالسعي جديرة الفلسفة بأن أبًدا املتجدد القديم االعرتاض
الحياة فإن العقل ممارسة هي لإلنسان الطبيعية الغاية كانت وملا اإلنسان، يبلغه أن يمكن
ويجد كماله يبلغ وبها األول، وواجبه الحقيقية مهمته هي والنظر للتأمل املكرَّسة العقلية

… التعليقات يف إيزوقراطيس عن املزيد انظر 10
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تقديم

يصح ال أنه يبني أرسطو فإن نافعة، غري بأنها الحياة هذه يتهم البعض كان وإذا سعادته،
«نافعة». الفلسفة أن يثبت وبهذا والسيايس، ع للمرشِّ بالنسبة قيمتها من التقليل

البرشية السعادة أن فيبني الفلسفة عن دفاًعا الِحجاج يف طريقته أرسطو ويتابع
نفسها، طبيعتها بحكم اإلنسانية الحياة غاية هو التفلسف وأن العقل، فاعلية عىل تقوم
فاعلية ألن ممكن؛ فرح وأنقى لذة أسمى هي للعقل صاحبها يهبها التي الحياة هذه وأن
وهكذا خارجية، رشوط أي يتطلب وال غريه عىل يتوقف ال الذي الوحيد الخري هي العقل
تبلغ حتى التحمس موجة فيها ترتفع التي (ب١١٠) األخرية الفقرة إىل الحجج هذه تنتهي
يف املشاركة له وتتيح الفناء، وفوق األرض فوق باإلنسان تعلو الفلسفة إن قمة، أسمى

هللا. مخلوقات بقية بني بإلٍه أشبه تجعله بل واأللوهية، الخلود

عن مخلص دفاع عن شك بغري تعربِّ وهي الكتاب، يف األساسية األفكار جملة هي هذه
بد وال الفلسفية، األدبية الدعاية من نوًعا يكون أن الحديث مفهومنا يف يوشك الفلسفة،
ب٤٣، الفقرتني يف (وخصوًصا أجزائه يف تعلو التي الخطابية نغمته أحس قد القارئ أن
بعض يف املرتفع الصوت هذا ولكن املنطق! صوت يُخِفت الذي الصخب حد إىل (٤٤
اعرتاف شهادة منه وتجعل فيه، ترسي التي العاطفة دفء يُخفي أن يستطيع ال األحيان
عن يشفُّ الكتاب أسلوب أن ومع الحياة، يف األعىل َمثَله الفيلسوف فيها ل سجَّ صادقة
يتميز التي رة املتأخِّ التعليمية الكتب أسلوب عن واضًحا اختالًفا ويختلف الشباب روح
بالحياة خربته عىل ويدلُّ ناضج رجل تفكري يعكس ذلك مع فإنه والجفاف، باملوضوعية
هذا يؤكد أن الكتاب ملضمون املتأني التحليل ولعل واإلقناع، الحجاج عىل وقدرته والناس
من وموقعه تأليفه زمن عن أذهاننا يف يطوف الذي السؤال عن لإلجابة ويمهد اإلحساس

والروحي. العقيل وتطوره األَول امُلَعلِّم كتابات

15





للفلسفة دعوة

تحليل

أساسية قضية أول يعرض ثم قصته، عرفنا الذي باإلهداء كتابه أرسطو يستهلُّ (١)
سبق قضية أرشنا كما (وهي الطيبة النفسية الحالة عىل تقوم الحياة يف السعادة إن فيه:
يف أرسطو إليها يرجع كما الدفاع، محاورة يف سقراط لسان عىل أفالطون عنها عربَّ أن
بعينه. الرش هو أخالقية مبادئ بغري الخارجية الخريات امتالك أن كما تالية)،1 فقرات

سؤال ناحيٍة من فهو أمرين؛ يعني إنه فيقول «التفلسف» عن أرسطو يتحدث (٢)
الحياة تكريس أخرى ناحيٍة من وهو يتفلسف. أن اإلنسان عىل ينبغي كان إذا عما يُطَرح
الحياة يف وقيمته التفلسف رضورة فيبني الثانية األساسية القضية ويتناول للفلسفة،
أفضل يكتشفون اليدوية املهن وأرباب الصنائع أصحاب كان فإذا والعملية.2 السياسية
لديه تكون أن الدولة ورجل السيايس عىل فيتحتَّم الطبيعة مالحظة طريق عن األدوات
وجميل عادل هو ما كل عىل بها ويحكم الحقيقة، ومن الطبيعة من يستمدها معايري

ونافع.
املعايري هذه إىل يتوصل أن الحقيقة يعرف ولم للفلسفة حياته يهب لم ملن سبيل وال
بترصيف لنا تسمح التي هي أنها إال األوىل، والعلل باملبادئ النظرية املعرفة من املستمدة

أعمالنا. جميع

.٩٦ ،٩٣ ،٦٨ ب٥٢، الفقرات: هذه انظر 1
(ب٤٦–٥١). الفقرات يف يستخلصها التي النتائج انظر 2
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ال جميًعا أنها ليؤكد واملادية العملية الحياة من األمثلة تقديم يف أرسطو ويستطرد
املعرفة نطلب أن وعلينا أدوات، مجرد الجسمية فاألشياء النظرية، املعرفة عن تستغني

استخدامها. حسن عىل تساعدنا التي
طريق عن تنشأ فاألشياء خطوات؛ يف القضية هذه إلثبات يسوقها التي الُحجة وتسري
يُعكس ال خطٍّ تميضيف النشوء وعملية والحظ،3 الصدفة طريق عن أو والطبيعة الصنعة
«الغائية» حقيقة عن تعربِّ عملية وهي ففساد،4 تحلل إىل غاية تحقيق إىل نمو إىل كون من
وتكون وجمال، خري كل منبع هي نفسها والطبيعة كله، أرسطو مذهب بخاتمها تَطبع التي
كما السوي، طريقها يف السابقة الطبيعية العملية تسري ما بقدر جميلة إبداعها مظاهر
تركته ما وتُكمل الطبيعة تُحاكي ما بقدر جميلة البرشية والصنعة الفن منتجات تكون

ناقًصا.
يكون بأن تقيض نفسها فالطبيعة الحي؛ الطبيعي التطور ُسلم عن الحديث ويأتي
(ب١١– الِفطنة أو الِحكمة نسميها التي العقل َمَلكة تحقيق هو لإلنسان األسمى الهدف
التفكري، عىل والقدرة العقل مَلَلكة مختلفة مستويات توجد نفسها الطبيعة وبحكم ،(٢١
كذلك ويُختار فاعليته تتم الذي الفكر ته ِقمَّ عىل يرتبَّع القيم من ُسلًما تُؤلِّف املستويات هذه
تعمل وال عاقلة فهي تتعداه، وال الحد وتُراعي والرتتيب النظام يسودها والطبيعة لذاته،
معظم يف وترتدد األرسطية الفلسفة نواة تمثل فكرة وهي (ب٢٢–٣٠، بالصدفة شيئًا
أرسطو إن الرفيعة؟ الغاية هذه بلوغ الناس عىل يستعيص هل البرشية). ُمعلم كتابات
اإلطالق، عىل مستحيًال هدًفا ليس الحياة من الفلسفي املوقف أو الفلسفية الحياة أن يؤكد
الذي والفرح تتيحها التي الفائدة عن بكثري رأيه يف تقل الفلسفة تحصيل صعوبة إن بل
بالطبيعة علًما هناك أن كما والعدالة بالعدل علم الواقع يف وهناك (ب٣١)، منها نجنيه
علم (وهما بسواء سواءً تحصيلهما عىل قادرون ونحن الحقيقة عىل موجود هو ما وبكل
نظري وعلم نظر مسألة النهاية يف واملسألة األرسطي)، باملعنى الطبيعة وعلم األخالق

واألصول.5 باملبادئ

.Tuché وتيخيه ،Physis وفيزيس ،Techné تخني بالرتتيب: وهي 3

النص. من (ب١٢) بالفقرة امللحق الهامش راجع 4

والفرجة املشاهدة عىل تدل األصل يف وكانت الفلسفة، لغة يف أسايس مصطلح وهي Theoria أوثيوريا 5
الروح. بعني الرؤية ونشوة والتأمل النظر تعني أصبحت ثم التمثيل، عىل
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الِعلَّة تسبق كما واألجسام، واألدوات باألشياء الحق علم كل يسبق الخالص العلم هذا
الطبيعة يف والبسيط األوَّيل فمعرفة عليه، ويعتمد به يتقدم ما عىل الرشط ويتقدم املعلول
العنارصويُبنى هذه من يتكوَّن عداهما ما كل ألن آخر؛ يشء بأي املعرفة من وأبسط أسهل
باألسباب العلم هو يشء كل بعد واملهم ومنظم، محدد كذلك فهو خري هو ما كل إن ثم منها،
بحيث األساسية «البنية» معرفة — اليوم نقول كما — هو أو األولية، والعنارص والعوامل

عليها. يرتتب ما املبادئ تسبق وبحيث امُلركَّب، عىل للبسيط دائًما األولوية تكون
ب٣٢– وصالحها كفاءتها (أو النفس بفضيلة علم يوجد األخرى العلم فروع وبجانب
التي الخريات أسمى هو الغاية ملبدأ وفًقا العقل وَمَلكة التفكري عىل القدرة وامتالك ،(٣٧
والدليل للخري الدقيق املعيار لنا د يُجسِّ أن يمكنه الذي ذا ومن امتالكها، لإلنسان يُتاح
هو وما خريٌ هو ما بني التمييز من لإلنسان بد ال الحكيم؟ البصري غري إليه الهادي
الحياة يف ينفعه ال والتفكري العقل وملكة الحكمة امتالك أن له ثبَت لو وحتى رضوري،
فإن اليومية)، الحياة تجربة لنا تؤكد كما األحيان معظم يف عليه جنى ربما (بل العملية
األحوال كل يف والتفضيل باالختيار جدير وأنه ذاته، يف قيمته يحمل التفكري أن يمنع ال هذا
منها انطلق التي الحجة إىل كتابه من الجزء هذا ختام يف أرسطو ويرجع (ب٣٨–٤٤)،
(ب٤٥). واألرفع واألجمل األقيم تحقيق إىل بها تميل التي الطبيعة غائية وهي (ب١١)،

للحياة نافع أمر ومبادئها األشياء أصول يف العقيل النظر فإن املحاذير هذه كل ومع (٣)
من يستمدها التي واملعايري املعالم ببعض يلمَّ أن سبق كما عليه فالسيايسيتحتم العملية؛6
(ب٤٦–٥١)، وجمال وحق عدل هو ما عىل الحكم يف بها ويستعني الحقيقة، ومن الطبيعة
يفلسف تجعله والناس بالعالم وخربته أرسطو فواقعية تكفي، ال املعايري معرفة أن غري
أفعال، إىل املعايري تحويل الواجب من إن رصاحًة يقول ولهذا للنظر؛ يفلسف كما للعمل
(ب٥٢-٥٣)، وتطبيقها للحكمة تحصيل عنده فالفلسفة العمل؛ ثوب يف النظر وتجسيد
أن صحيح واإلنجاز، للتحقيق منتجة معرفة إنه تأمل، مجرد ال فعل حقيقته يف والنظر
جزاءً، وال أجًرا الناس من يتلقى ال للفلسفة ويهبها النظر عىل حياته يوقف الذي اإلنسان
(ب٥٥–٥٧). عليها والعكوف بها االشتغال يف الكربى سعادته ويجد عليه تستويل ولكنها

أشياء، عدة أو يشء يف األصل الدوام عىل هو أرسطو عند (Arché (أرخية املبدأ أو األصل أن يُالحظ 6

.(٤ ١٨٥أ ،١-٢ الطبيعة كتاب (انظر اإلطالق عىل لوحده يوجد وال بنفسه يقوم ال وأنه
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غايتنا هو الحكمة بلوغ كان وملاذا الفلسفة؟ مهمة هي ما أرسطو: ويتساءل (٤)
والنفس، الجسم بني العالقة عن بالحديث التساؤل هذا عىل اإلجابة يف ويبدأ القصوى؟
الجزء هذا التفكري، وملكة العقل عىل الحائز الجزء هو األعىل يكون النفس داخل ففي
وحده يعرب وهو (نوس)، العقل هو ٤٤٢ج) الجمهورية يف أفالطون يصفه (كما الصغري
فهي للفكر األساسية املهمة عن أما (ب٥٩–٦٢)، الحقيقية ذاتنا عن األول املقام يف أو
ونبلغ الفلسفي، التأمل طريق عن طلبها يف نسعى ونحن (ب٦٣–٦٦)، للحقيقة التوصل
إىل أرسطو يستطرد ثم (ب٦٦–٦٩)، لذاتها نطلبها عندما التأمل هذا يف درجة أسمى
الرأي من باالختيار أجدر الدقيقة واملعرفة فالعلم والرأي؛ العلم بني العالقة عن الكالم
الناس يسعى ولهذا الفلسفي؛ التبرص هو اإلنسان عند باالختيار يشء وأجدر الصادق،
امليتافيزيقيا كتاب من األلفا مقالة يف املشهورة العبارة تقول (كما املعرفة طلب يف جميًعا

(ب٧٧). الفقرة إىل (ب٧٠) الفقرة من الكتاب من القسم هذا ويمتد ،(٢١ ٩٨٠أ ،١
ينشدونها الناس من والعقالء بالفرح، غنية حياة كله هذا بجانب العقلية والحياة (٥)
امُلَعلِّم يجد وهنا (ب٧٨–٩٢)، النبيلة واملرسات الحقة باألفراح لالستمتاع طلبها يف ويجدُّون
ويعرضها والفعل، القوة عن املعروفة الرئيسية فكرته عن للحديث مواتية فرصة األَول
بالفعل املبرص بني والنائم، املستيقظ بني فيميز العادي، القارئ يتقبله مبسًطا عرًضا
من لينتهي ويطبقها، معرفته يستخدم ومن باإلمكان العارف بني اإلبصار، عىل والقادر
التفكري، هو النفس أفعال أسمى وإن االنفعال، من قيمة أعىل الفعل بإن القول إىل ذلك
الفعل أصحاب نصيب من الكاملة الحياة تكون ولهذا التفلسف؛ هو التفكري درجات وأعىل
الذين هم ألنهم الغاية؛ يبلغون الذين هم وهؤالء املتفلسفني، نصيب من أي الخالص،
— كان! وجه أي عىل ال الدقة يف املتناهي العلم أساس عىل — الفلسفي بالفعل يقومون

السواء. عىل والعمل النظر حياة يف الحقيقة طلب يف ويجدُّون
توفر التي هي قيٍد كل من املطلقة القصوى الفاعلية هذه كانت وملا (ب٧٩–٨٦)

األفراح. بأعمق ويتمتع حياة أكمل يحيا الذي هو املتفلسف أن الواضح فمن الفرح
أرسطو يقول إذ مضادة، أخرى قمة تربز الفلسفة عن البليغ الدفاع من القمة هذه عند
يف واملشقة الجهد أنفسهم مون ويجشِّ مصلحتهم يدركون ال لألسف الناس لكن معناه: ما

(ب٨٧–٩٢). قيمة كل من وعاطلة عقيمة أشياء سبيل
هي — العقلية الحياة أي — الصحيح الوجه عىل الفاعلية الحياة تكون هكذا (٦)
ليؤكد السعادة طلب عىل الناس بإجماع أرسطو يهيب وهنا السعادة، لبلوغ الالزم الرشط
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املؤدية الوسائل أنجح األقل عىل هو أو الكاملة، السعيدة الحياة هو التفلسف أن جديد من
(ب٩٧–١٠٢). إليها

السابقة بالنغمة تُقارن ال سوداء نغمة بها يبدأ جديدة بالغية ُحجة أرسطو ويسوق (٧)
يَْقِرصون الذين الناس حياة وبني العاقلة الحياة بني يوازن فهو والفرح؛ بالبهجة املتألقة
وادي عىل يطل الذي الحزين النرس نظرة وتُفاجئنا ثمن، وبأي الحياة مجرد عىل همهم
ظالل. ألعاب إال حقيقتها يف ليست عظيمة الناس أعني يف تبدو التي فاألشياء األشباح،

حياة أن مؤكدة القدماء والشعراء الحكماء من فتقتبس املكتئب اللحن خاتمة وتتصل
ال لوحة وترسم نفسها القتامة قلب النهاية يف لتبلغ جنيناه، كبري ذنب عن تكفري البرش
ويلتصق بالوجه، الوجه يواجه بحيث بأجسادهم املوتى جثث تُقيد الذي املساجني تُنىسعن

(ب١٠٥–١٠٧). بالعضو7 العضو
والغنى الثروة إىل بالنهم املشغولة العادية حياتنا من رنا ينفِّ أن األَول امُلَعلِّم أراد هل
التفلسف، جناح عىل فوقها العلو لنحقق الخادعة الظاهرية الخريات من وغريها والشهرة
الكلمات فإن الجواب يكن مهما األليمة؟ الصور هذه إىل فانساق قراءاته أو تجربته غلبته أم
إال اإلنسان يف إلهي يشء ة ثمَّ فليس الفلسفة؛ عن تصوره يمكن دفاع أبلغ هي الختامية
وإن التفلسف)، (أو الحكيم والتبرص العقل هو ذلك الجهد، عناء وحده يستحق واحد يشء
(ب١٠٨–١١٠). بإنسان تليق وال قيمة كل من تخلو حياة لهي التأمل من تخلو حياة

الرجولة مؤلفات من أم «املنشورة» الشباب كتابات من أهو الكتاب؟ هذا أرسطو وضع متى
تأليفه عند كان هل الرتجيح؟ إال نملك ال أم التأليف زمن عىل دليل أي ألدينا «املستورة»؟
بناء ويُعيل لنفسه يفكر وبدأ سطوته من يتحرر أن استطاع أم ألفالطون مخلًصا تلميذًا

الناضجة؟ الرجولة إهاب يف يرفل رجًال أم يزال ال شابٍّا أكان مذهبه؟
العلماء آراء نعرض أن نملكه ما أقىص اليقني، عىل شأنها يف نعثر لن أننا يبدو أسئلة

والتخمني. والرتجيح الرأي حافة عىل تتأرجح اليوم إىل تزال ال وهي

أن له سبق وقد األخرى، الشعوب بعض عند عرصه يف متبعة تزال ال كانت عادة إىل إشارة لعلها 7

الثالثة املقالتني (يف النيقوماخية األخالق يف األسود البحر عىل املتوحشة القبائل وبعض الكلتيني عن تكلم
والسابعة).
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أرسطو عن املشهور كتابه «ييجر» األملاني العالم ألَّف منذ الباحثني معظم بني الرأي كان
ومعلًما طالبًا قضاها التي الفرتة طوال ظل أرسطو أن — ١٩٢٣ سنة الفكري وتطوره
موت وحتى الفرتة هذه طوال ظل — عاًما العرشين وقاربت األفالطونية األكاديمية يف
نرش يف وشارك الحني، ذلك يف كتب ما كل يف به تأثَّر ألستاذه، مخلًصا تلميذًا أفالطون
من يبَق لم ضاع، قد األكاديمية يف حياته أثناء كتبه ما كل أن غري — وتعاليمه أفكاره
«أويديموس» من بقي ما أهمها من متفرقة شذرات بضع سوى شبابه ومحاورات أشعاره
زعم وقد «بروتريبتيقوس»،8 اآلن: عنها نتحدث التي املحاورة وهذه الفلسفة». و«عن
الذي األعىل امَلثَل إىل ودعوة درايسلألكاديمية، برنامج بمثابة كان األخري الكتاب أن «ييجر»
يسجل «الربوتريبتيقوس» فإن ذلك ومع طريقه. عىل السري عىل وحث أفالطون به برشَّ
إىل نظرتهم من وغريَّ األكاديمية شباب من الجديد الجيل نفوس أصاب الذي التحول
أراد ولكنه الحياة، يف األعىل الفلسفي امَلثَل تحقيق عىل أفالطون حرص لقد العقلية. الحياة
قبًسا العملية الحياة ظالم إىل وينقل الفساد، من ويُنقذه الواقع يُصلح أن كلها بفلسفته
يف الباطن، تأمل يف الحياة قيمة فوجد الشاب الجيل أما الخالدة. والحقائق امُلثل نور من
أفالطون عند واألخالقي السيايس اإلصالح مثل تحولت بهذا الخالص، والنظر الرؤية بهجة
هذا يف يقف كان أرسطو أن «ييجر» أكد ولقد الدينية. بالروح املترشب العقيل التأمل إىل
األفكار وأن املتأخرة، التعليمية كتاباته يف نجده عما مختلفة أرضميتافيزيقية عىل الكتاب
بل موضوعاتها، أو لغتها يف سواءٌ الكبري، معلمه طابع تحمل أفالطونية أفكار فيه األساسية
ويقتبس أعداد، أنها يف املتأخر أفالطون رأي ويذكر امُلثُل نظرية زعمه يف يُردد الكتاب إن
أن رأيه يف يؤكد هذا وكل الهندسة. أصحاب طريقة عىل األخالق عرض يف أفالطون منهج
يصبح لم وأنه ألفالطون، وفيٍّا الضائعة محاوراته سائر ويف الكتاب هذا يف ظل أرسطو

حادة. باطنية بأزمة حياته يف ومر أستاذه مات أن بعد إال «أرسططاليٍّا»
وأثبت اآلراء، هذه عن «ييجر» إعالن بعد تغريت قد أرسطو فلسفة إىل النظرة أن بَيَْد
أرسطو تفكري عن ضخًما كتابًا ألَّف الذي ديرنج» «انجمار األستاذ ومنهم — العلماء بعض

عند فهي أفالطون، عند عنه االختالف كل مختلف أرسطو عند ومضمونها املحاورة شكل أن يالحظ 8

إىل خطاب أو رسالة هيئة عىل صيغا وإنما سقراط، مع الغالب يف تتحاور شخصيات تُقدم لم األول
ا جدٍّ قصري فيها والحوار األخري، عهده يف أفالطون طريقة عىل محاورات كانت ولعلها األشخاص، بعض
أفالطون رأي سقراط يرشح كما خطاب يف رأيه املؤلف يرشح ثم املسألة، ووضع الكالم افتتاح يتعدى ال

ص١١٤». السادسة، الطبعة اليونانية، الفلسفة تاريخ كرم، «يوسف
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تستند ال «ييجر» إليها ذهب التي اآلراء هذه أن — وحققه عليه نعتمد الذي النص ونرش
هذا إىل أضف السري، وُكتَّاب املؤرخني مؤلفات من القديم الرتاث إىل وال أرسطو كتابات إىل
املواضع أو «الطوبيقا» كتب أن منذ تتغري تكد لم األساسية ومصطلحاته أرسطو لغة أن
من واألهم سنوات،9 عرش بحوايل أيدينا بني الذي الكتاب تسبق أنها ثبت التي الجدلية
كتابات من ليس «الربوتريبتيقوس» أن عىل واملوضوعية اللغوية األدلة قدموا أنهم كله هذا
البحث يف عاًما عرش خمسة من أكثر كتابته عند قىض قد كان وأنه ألرسطو، الشباب
عندما أي ٣٥٠-٣٥١ق.م، سنة حوايل ُوضع قد نفسه الكتاب وأن األكاديمية، يف والتعليم
ونشاطه تفكريه أوج ويف عمره من والثالثني الخامسة أو والثالثني الرابعة يف أرسطو كان
املستحيل من كان وإذا السابعة.10 رسالته أفالطون فيه كتب الذي الوقت نفس ويف العقيل،
واملهم غريه، من الصواب إىل أقرب «ديرنج» رأي يف فهو القاطع، بالدليل التاريخ هذا إثبات
حياته من املرحلة هذه يف أرسطو تفكري عن طيبة فكرة يعطينا الكتاب أن حال كل عىل
مع يفعل كان ما عكس عىل فيه النظر يُِعد لم أنه تذكَّرنا إذا سيما ال الجادة، الخصبة
يحملها التي الدعوة نفس يحمل كتبه من آخر كتابًا نملك ال وأننا األخرى، التعليمية كتاباته
نقل قد «يامبليخوس» أن يُظنُّ التي «السيايس» محاورة وأن بها، يوحي أو الكتاب هذا

شيئًا. تُثبت ال ضئيلة شذرة سوى منها تبَق ولم ضاعت قد أيًضا عنها
وترتيب «الربوتريبتيقوس» تفسري حول مختلفني — قلت كما — العلماء يزال ال
يختلفون ال ولكنهم اليوم، حتى املستمرة محاوالتهم «ييجر» بدأ أن منذ وذلك أجزائه،
نفس له اختار كتاب (يف «يامبليخوس» عند منه كبرية أجزاء وردت الذي النص أصل يف
رقم تحت «أوكسرينكوس» برديات إحدى يف وكذلك «ستوبايوس». اليوناني واملؤرخ االسم)
مع «بايووتر» قدمه الذي الذكر السابق الفرض عىل قرن من أكثر مىض ولقد 11.٦٦٦-٤

الطوبيقا يف ومصطلحاته أرسطو تصورات عن بحثه يف E. De Strycker سرتيكر دي رأي هو وهذا 9

.١٩٦٨ أكسفورد الثالثة، األرسطية الندوة منشورات يف وظهر
األخالقية السياسية ُمثُله لتطبيق املأساوي كفاحه تروي التي — الهامة الرسالة هذه أفالطون كتب 10

لقلب قراءة «املنقذ: كتابي: يف الكامل نصها راجع عمره، من الثامن العقد يف كان عندما — سرياقوزه يف
.١٩٩٥ بريوت، التنوير، دار أفالطون»،

أي اعتماد يرفض إذ الذكر، السابق بحثه يف رابينوفتس ج. و. الباحث سوى الرأي هذا عن يشذ ال 11

له، نسبته إىل بوضوح أشري أو رصاحة اسمه ذُكر إذا إال نسبتها صحة وقبول النصوص هذه من نص
وتمحيصها. النصوص لغة ونقد املصادر تحقيق يف له وزن ال رأي وهو
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املناقشات واتصلت ألرسطو. نسبتها ح ورجَّ يامبليخوس عند وجدها التي الكتاب نصوص
يف يرشع أو منهجيٍّا النص نقد يف أحد يفكر أن قبل الزمن هذا طوال الفرض هذا حول
عن البعيدة كتبه سائر يف نظائرها مع وتطابقها معانيه ومضمون وأسلوبه كلماته تحليل
التي لألسباب املضنية والنقدية اللغوية التحليالت هذه دقائق يف ندخل أن نريد وال الشك،
لنا تقدم لعلها املحاوالت هذه أهم إىل املوجزة باإلشارة نكتفي ولكننا قبل، من ذكرناها
نهب أو سطحه عند بالوقوف العربي العالم يف نكتفي الذي العلمي البحث عمق عن ملحة

ورذاذه! زبده
عىل عكفوا الذين الباحثني هؤالء أهم هو ديرنج» «انجمار السويدي األستاذ كان ربما
وعرضتفكريه أرسطو وعن نفسه الكتاب عن كبرية]12 أبحاث نرش[ثالثة فقد الكتاب؛ هذا
األرسطية الكتب بكلمات وقابله وأسلوبه كلماته وحلل اليوناني النص وقدَّم وتفسريه،
عليه، امُلختَلف للنص أملانية ترجمة معه قدم كما األساسية وأفكارها وأسلوبها امُلعتَمدة
مختلفة كلمة لسبعمائة فهرًسا وضع كلمة ٦٤٠٠ يضم بناءه وأعاد قدمه الذي والنص
وإن األصيلة، أرسطو كتب يف لها وجود ال فقط منها كلمة عرشة اثني أن له ثَبََت منها
قدم أنه هذا من واألهم العرص، ُكتَّاب عند أو أفالطون عند املألوفة الكلمات من كانت
وحتى عليه، غبار ال أرسطي أسلوب تفاصيله أدق يف الكتاب أسلوب أن عىل الكافية األدلة
بأسلوبه عنه التعبري أو األصيل النص اختصار إىل «يامبليخوس» فيها يعمد التي املواضع
عىل جميعها تدل إنما وأفكاره؛ األَول امُلَعلِّم أسلوب عن األحيان بعض يف الخروج حد إىل
حرفيٍّا نقًال طويلة فقرات األحوال معظم يف أرسطو عن نقل قد الجديد األفالطوني هذا أن
بنفسه نرشها توىلَّ التي األخرى كتاباته بعض من أو املذكور كتابه من سواءٌ فيه، شك ال
املثقفني؛ عامة بها يقصد كان التي الدقيق باملعنى العلمية غري أو املنشورة الكتب (وهي
ولقد اللوقيون). يف تُدرَّس كانت التي البحتة الفلسفية أو «املستورة» الكتب عن لهم تمييًزا

عرض أرسطو، ١٩٦١؛ جورتيبورج بنائه، إلعادة محاولة أرسطو، بروتريبتيقوس الرتتيب: عىل وهي 12

عليه والتعليق وترجمته اليوناني النص أرسطو، وبروتريبتيقوس ١٩٦٦؛ هيدلربج وتفسريه، تفكريه
.(١٩٦٩ سنة فرانكفورت، كلوسرتمان، الفلسفية، النصوص (سلسلة

(1) Aristotle’s protrepticus. An attempt at reconstruction, Göteborg, 1961.
(2) Aristotles. Darstellung und interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966.
(3) Der Protrepticus des Aristoteles. Klostermann Texte, Frankfurt-M, 1969.
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يُغِره لم يامبليخوس جانب من والرتتيب االختصار هذا أن أيًضا السويدي الباحث ح رجَّ
ولهذا عليه؛ غريبة أفالطونية غري أو أفالطونية بنصوص خلطه أو النص بتزييف ذلك مع
أمره يف يُقطع أن قدمنا كما يستحيل إذ احتماله؛ عدم من أكرب النص أصالة احتمال يبقى
تختلف ال محاوالت ستظل النص لرتتيب املختلفة املحاوالت أن كما اليقني،13 وجه عىل
تعتمد ما وبقدر والنقدية، العلمية األدلة من منها كلٌّ يقدم ما بقدر إال بعٍض عن بعضها
محاولة وسيبقى محاولة، نفسه العلم أن عىل متجدد دليل كلها وهي والربهان، الحجة عىل

املطلق. اليقني وادعاء والترسع الكذب إال يفسدها ال برشية
ترتيبه أعاد الذي أن إىل منها انتهى التي «ديرنج» محاولة هي — باختصار — تلك
املفقودة، املحاورة أو الكتاب من األكرب الجزء نملك وأننا أصيل، أرسطي نصٌّ وتحقيقه
أسلوبه نضع أن نستطيع كما اليقني، يشبه بما ونهايته بدايته نحدد أن نستطيع إننا بل
سياق يف إلخ … الشعبية الحكمة من بأمثلة واالستشهاد الُحجة14 إقامة يف ومنهجه وأفكاره

اإلجمال. وجه عىل األرسطية الفلسفة

األستاذان بهما قام وتحقيقه النص بناء يف أخريني محاولتني إىل نشري أن بقي
للنصوتفسريه تحقيقه يف «ديرنج»رصاحة تابع فقد األول أما شنفيس، وج. كروست، ه. أ.
بنرش اكتفى فقد الثاني وأما الذكر،15 تستحق ال التي التعديالت بعض إليه وأضاف له
للدكتوراه رسالة يف وذلك تعليقات، وال حديثة ترجمة بغري له تراءى كما اليوناني النص
اختالًفا البحث هذا يف النص ترتيب ويختلف ميونخ.16 جامعة إىل ١٩٦٦ سنة يف قدمها

«بروتريبتيقوس» يف وأرسطو أفالطون بعنوان: له بحث يف H. Flasher فالشار أيًضا الرأي هذا يؤيد 13
.١٩٦٥ ص٥٣–٧٩، ،٤٧ اللغة، لعلم األمرييكية املجلة يامبليخوس،

الحجة إقامة يف يسري ثم منها ينطلق ونقطة سؤال أو َفرٍض من عادًة يبدأ أرسطو أن املعلوم من 14

ومن عليها، املرتتبة النتائج إىل ليصل وثالثة ثانية نقطة من فيبدأ ويعود نتيجة، إىل يصل حتى عليها
يف كله الفكري النسيج شبكة تضم أخرية نتيجة أو نهائي تعريف إىل يصل كلها التقريبية الخيوط هذه

مقنعة. «عقدة»
.١٩٦٤ سنة األمرييكية) إنديانا (والية نوتردام جامعة مطبعة له نرشتْه الذي بحثه يف وذلك 15

A. H. Chroust; Aristotle: Protrepticus, A. Reconstruction. Univ. of Notre Dame Press 16

.(Indiana) 1964, p. 110
G. Schneeweiss; Der Protreptikos des Aristotales Dissertation München, Bamberg

.1966, S338
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عىل — يامبليخوس عن املأثور النص بجانب — يعتمد فاملؤلف «ديرنج»؛ طبعة عن كبريًا
األويديمية، (كاألخالق التعليمية كتبه يف املعروفة أرسطو نصوص من مختلفة مواضع
إليها يضيف بل امليتافيزيقا)، كتاب من األلفا ومقالة والسياسة، النيقوماخية واألخالق
إليزوقراطيس املنسوب «بروتريبتيقوس» مثل — مختلفني مؤلفني كتب من أخرى نصوًصا
سرتابو17 كتابات من نصوص بجانب — دومينيقوس إىل وامُلهدى ألرسطو) (املعارص
كل الباحث ويضم وستوبايوس. وسينزيوس، الئريتوس،19 وديوجينيس وجالينوس،18
«ديرنج» عليهما اعتمد اللذين أكسرينكوس وبردية يامبليخوس نص إىل النصوص هذه
فقد فيه؛ حرشها باألحرى أو إليه ضمها غ يُسوِّ مقنع مربر أدنى دون وذلك و«فالشار»،
وال التساؤل يثري أمر فيه وضعها ولكن األصيل، الكتاب أفكار من قريبة نصوًصا تكون

واالقتناع. الفهم من مزيد عىل يساعد
يستلزم أمر األخرى عىل إحداها وترجيح املحاوالت هذه مثل عىل الحكم أن شك وال
واملعرفة مذهبه تفاصيل عىل الدقيق واالطالع أرسطو، بها كتب التي األصلية اللغة إتقان
أن السطور كاتب يستطيع ال — واحد! أمر ال — أمور وهي تفكريه، بتطور الحقيقية
ستظل العربي لقارئه الفلسفة إىل ة امللحَّ الدعوة هذه تقديم محاولته إن لنفسه. يدَّعيها
حدود يف تقديمه استطاع ما كل هي كانت وإن تواضًعا، وأكثرها املحاوالت هذه أضعف

يديه! بني التي املراجع وندرة وجهده، علمه

يف عليه والتعقيب النص تعريب يف أسلوبي عن املالحظات بعض ذكر منذ بد فال وأخريًا
يف رغبة نفسه النص إىل إضافتها رأيت التي والزيادات به، امللحقة والتعليقات الهوامش

الوضوح. من املزيد
أن قبل مرات قراءته وأعدت عليها، ينطوي التي الكنوز فأذهلتني النص قرأت لقد
مما إلشفاقي الفكرة أستبعد البداية يف كنت العربية. إىل لنقله امللحُّ الدافع نفيس يف يتحرك
بمواجهة يل تسمح ال اليونانية باللغة املتواضعة معرفتي بأن ولعلمي عناء، من ستسببه
طحنتها ثم سنة عرشين قبل اللغة هذه تعلمت قد (وكنت وتحدياته ومشكالته النص

٢١ب.م. حوايل إىل ٦٤ق.م حوايل من املشهور، اإلغريقي والرحالة املؤرخ 17
األعضاء. وظائف علم مؤسس أبقراط بعد القديم العرص أطباء أشهر امليالد، بعد الثاني القرن من 18

التقديم. هذا بداية يف ذكره سبق 19
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رحت للرتدد، فرصة يل يرتكا لم صاحبه بعظمة وإعجابي للنص حبي ولكن األيام!) مرارة
التي الطبعة يف له املواجهة الحديثة األملانية الرتجمة عىل سطر وكل كلمة كلَّ وأراجع أنقله
عبارات باستثناء — األصيل النص استوعبت بأنني أقول أن حقي من كان وإذا ، يديَّ بني
األملانية الرتجمة لوال بأنه اعرتف أن األمانة واجب من فإن — الهامش يف إليها أرشُت قليلة
أصًال تجرأت وال نقلتها، واحدة عبارٍة صحة من تأكدت ما «ديرنج» األستاذ بها قام التي
الجليل؛ العالم هذا بجهود وعرفاني شكري أسجل أن يل يطيب ولهذا املحاولة، هذه عىل
حقه. تفيه التي الكلمات يجد أن يُمكن ال يديك بني الذي الكتاب هذا وعىل عيلَّ ففضله

الهوامش كتابة عىل بها واستعنت ونارشه، النص ق محقِّ رشوح عىل اعتمدت وقد
منها، لإلكثار داعيًا أجد لم يونانية بكلمات العربي القارئ عىل أُثقل أن أشأ ولم والتعليقات،
املصطلحات عىل التعرف يف عنه غنى ال رضوريٍّا وجدته ملا الهامش يف باإلشارة فاكتفيت
املتخصص الباحث حاجة أهمل أن الوقت نفس يف أستطع لم ولكني األساسية، األرسطية
فأضفت التفاصيل، من مزيد إىل خاص بوجٍه األرسطي والفكر عموًما اليوناني الفكر يف
النارش تعليقات عىل األكرب جانبها يف واعتمدت بالنص، ملحقة تجدها التي التعليقات
وقد بفضله، وعرفاني له امتناني من — تزيد بل — تقلل ال يسرية إضافات مع نفسه،
املشار املصادر إىل الرجوع املمكن من وكان كبريًا، التفصيالت من باملزيد اإلغراء كان
يف التعمق من املزيد يف رغبة الجمهورية) وباألخص أفالطون محاورات (وخصوًصا إليها
وكثري الكتاب هذا نص منهم يَنحدر الذين «اآلباء» إىل والتعرف األرسطية الفلسفة جذور
عن الهامة الجوانب بعض يف — املحدود — التوسع عىل اقترصت ولكنني عباراته، من
ويرتبط وثمارها، شجرته جذور عن مجمل بتصور القارئ يخرج حتى أرسطو، فلسفة

وتطوره. األَول امُلَعلِّم لتفكري العام بالسياق اإلمكان بقدر ذهنه يف الكتاب هذا
كلمات قوسني بني أضع أن القارئ عىل والتيسري الوضوح يف الرغبة دفعتني وقد
بالرتقيم التزمت كما الشديد، واإليجاز املرهق بالرتكيز املعروفة أرسطو عبارات بني تربط
الطبعات سائر يف ُمتَّبع تقليد وهو الكتاب، لفقرات املحقق النارش وضعه الذي العلمي
أن يشء كل وبعد يشء كل قبل ويُهمني الكالسيكيني. الُكتَّاب من وغريه ألرسطو املعتمدة
والبهجة املتعة من شيئًا — الخالصة العلمية الفائدة بجانب — الكتاب هذا يف القارئ يجد
وأَميل األرض، هذه عىل الحياة غاية يجعلها أن وأوشك األَول امُلَعلِّم بها أشاد التي العقلية
الذي الحر الكيل التفكري عىل أي التفلسف، عىل أقدر وهو العربي القارئ منه يخرج أن

واآلالم. امِلَحن توايل مع إليه حاجتنا اشتدت
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للفلسفة دعوة كتاب بداية

أمور السعيدة والحياة الرفعة إىل وسعيك ثيميسون،20 عزيزي أي للمعرفة، تطلعك إن
من تملك مما أنسب يَملك أحد من ما بأنه (ب١) ملقتنع وإني السماع، طريق عن أعلمها
تعلُّمها،22 عىل تُنفق أن يمكنك بحيث غني فأنت الفلسفة؛ عىل اإلقبال عىل تُعينك َمَلكات21
عىل تعتمد السعيدة الحياة أن الناس معظم ويعتقد مرموقة، مكانة تحتل كذلك وأنت
أن نالحظ فنحن مربر؛ بغري الرأي» هذا إىل يذهبون «ال وهم الخارجية، الخريات امتالك
شك وال ُحمقهم، من الرغم عىل النجاح ويبلغون شئونهم جميع يف قون يوفَّ الناس بعض
باملايض معرفتك من يمكنك، وقد العكس، فيها َحَدث أخرى حاالت حياتك يف صادفت أنك
للسقوط.23 سببًا الغرور فيها كان التي الوقائع من عدًدا تتذكر أن الخاصة، تجربتك من أو
«إىل باالنحدار عليهم ُقيض ولهذا والقوة والحظ بالثروة الثقة يف أرسفوا رجاًال عرفت لقد
وسوء باإلخفاق إحساسهم عمق يشتد النجاح يف السابق تفوقهم قدر وعىل الشقاء، هاوية»
بما النهوض عىل يحفزهم ال (ب٢) الحارض وضعهم أن من بالخجل ويشعرون الحظ،

عليهم. (مفروًضا) واجبًا يرونه
مثل نتحاىش أن علينا فإن الناس، بهؤالء يُلمُّ الذي الطالع نََكد نلمس24 كنا وملَّا
تعتمد وإنما الكبرية، الثروة امتالك عىل تقوم ال الحياة يف السعادة أن ونعلم الَقَدر هذا
أحًدا إنسان يصف فلن بالجسم؛ يتعلق فيما األمر وكذلك الطيبة.25 النفسية الحالة عىل
هذه سيخلع بل فخمة، ثيابًا يرتدي أنه ملجرد اآللهة» من الحظ «مبارك بأنه الناس من
من نصيب أدنى له يكن لم ولو حتى الصحيح، باملزاج وتمتع الصحة ُوِهب من عىل الصفة

املقدمة). (انظر والخطاب بالدعوة أرسطو إليه يتوجه الذي املجهول أمريها أو قربص ملك هو 20

إيزوقراطيس. كتابات من بنماذج مهتديًا «ديرنج» أَكملهما النص عىل زيادة األولني والسطرين
مسبقة. رشوط األملانية الرتجمة ويف Aghata طيبات أو خريات األصيل النص يف هي 21

النص. من ٥٣ ب كذلك قارن األْكفاء، املعلمني اجتالب عىل تساعده أي 22
السقوط. قبل والغطرسة الغرور فيها جاء أو 23

… ونعاين نشاهد أو نرى كنا وملا 24

٣٠ب. (األبولوجيا) الدفاع راجع — سقراط أفكار من — أساسية فكرة وهذه 25
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مثقفة، نَْفًسا كانت إذا إال سعيدة بأنها نَْفًسا املرء يصف ال وباملثل الخارجي.26 الزخرف
الزينة بمظاهر يتحىل ن عمَّ الصفة هذه نمنع ولكننا مهذبًا، كان إذا إال بالسعادة إنسانًا وال
يكن فمهما الحصان؛ عىل أيًضا هذا ويصدق ذاته، يف قيمة أية له يكون أن دون الفخمة
غري ليشء يصلح ال دام ما قيمة أي عليه نُضفي فلن الثمينة وحاله الذهبي لجامه من
عادة من إن ثم (ب٣) الطيبة.27 الصفات فيه» م «نتوسَّ آخر حصانًا عليه ل وسنفضِّ ذلك،
يفوق تقديًرا الثروة هذه قيمة يُقدِّروا أن طائلة ثروة عىل حصلوا إذا الناس28 من املنحطِّني
َمن مظهر يف سيد ظهر ولو ره). تصوُّ (يمكن يشء أحقر هو وهذا النفس، لخربات تقديرهم
نَحرش أن علينا يتحتَّم وكذلك واالستهزاء، للسخرية ُعرضة ألصبح َخَدمه من شأنًا أقل هو
بطباعهم «العناية» تفوق أهمية الثروة الكتساب يجعلون الذين أولئك التعساء29 زمرة يف
تلد — السائر املثل يقول كما — فالتخمة الحقيقة؛ هي هذه أن والواقع (ب٤) وأخالقهم.
وأولئك الجنون، ذلك عن تولَّد والسلطة بالقوة الرتبية30 النقصيف اقرتن ما وإذا الغطرسة،
هذه توافرت كلما بل شيئًا، الجمال وال القوة وال الثراء ينفعهم لن نفوسهم ساءت الذين
بالتبرص(والحكمة).31 تقرتن لم إن وذلك وتنوًعا، عمًقا صاحبها عىل رضرها ازداد األمور

محاورة راجع — أفالطون عند الرئيسية األفكار إحدى والنفيس الجسمي التجانس بني املوازاة تُعد 26

٥٠٣ح. ٤٧٨أ، جورجياس
٢٠أ) (الدفاع، سقراط إليها يلجأ التي املشهورة باألمثلة تُذكرنا واإلنسان الحصان بني املوازنة هذه 27

.٢١٠-٢١١ «أنتيدوزيس» إيزوقراطيس خطب مجموعة يف ترد كما
القيمة. عديمي أو 28

… أولئك والشقاء بالتعاسة نصف أن 29
العبارة هذه عند نتوقف وليتنا والتهذيب، الثقافة انعدام كذلك يُفيد وهو الحريف، املعنى هو هذا 30

العميقة.
بطبعها الرشيرة النفس وصاحب ، خريِّ إال يعرفه ال عنده فالخري أفالطون؛ عند مألوفة فكرة هذه 31

لكاتب أفالطون لقلب قراءة املنقذ، كتاب يف (وتجدها السابعة الرسالة انظر الخري، معرفة تجديه لن
والجمهورية السعادة)، يفتقدون الخري يفتقدون الذين أولئك (إن ٧٤٣ح القوانني كذلك السطور)، هذه

(٦٦٠ه). والقوانني ب٥)، ١٣ ،٣ ،١ السابع (الكتاب
يشء، كل يف األصل هو الخري بأن سقراط إيمان إىل ترجع أفالطون عند الجوهرية الفكرة هذه ولعل

سقراط). دفاع (انظر شيئًا يعرف فلن الخري يعرف لم ومن
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(ب٥) الرعاع.32 أيدي يف القوة تضع أال يعني للطفل» السكني تعِط «ال القائل: املثل إن
الجاد الجهد ثمرة هو — الجميع عليه يوافقنا سوف ما وهذا — الفلسفي33 التبرص إن
إىل لجوء دون — علينا يتحتم لهذا عنها؛ للبحث الفلسفة تؤهلنا التي األشياء عن والبحث

نتفلسف. أن — لفظية مماحكات
اإلنسان واجب من كان إذا ا عمَّ السؤال عىل ناحيٍة من تدل «التفلسف» كلمة إن (ب٦)
ه نتوجَّ كنا ملَّا (ب٧) للفلسفة. أنفسنا نَهب أْن عىل أخرى ناحيٍة من تدل كما يتفلسف، أن
نضيف أن بد فال إلهية، طبيعة ذات حياة لهم الذين أولئك إىل البرشال أناسمن إىل بحديثنا

والعلمية. االجتماعية الحياة يف نافعة أخرى تنبيهات (السابقة) التنبيهات34 تلك إىل
كالجسد الحياة، شئون لتيسري ترصفنا تحت يقع ما إن (ب٨) نقول: الصدد هذا ويف
مقرون األدوات هذه واستخدام األداة، من كنوع ترصفنا تحت يقع إنما الجسد، يخدم وما
ولهذا استعمالها؛ يُحسنون ال الذين أولئك يد» «عىل نتيجتها عكس إىل تؤدي فهي بالخطر؛
الصحيح، الوجه عىل األدوات هذه كل استخدام عىل تُعينُنا معرفٍة إىل نسعى أن علينا يجب
علينا يجب مالئمة، بطريقة وتطبيقها املعرفة هذه تحصيل إىل نسعى أن علينا يجب كما
حياتنا ونشكِّل صحيحة، بصورة الدولة شئون ف نرصِّ أن أردنا إذا فالسفة نصبح أن
تُنتج التي املعرفة فهناك مختلفة، أنواع عىل املعرفة أن بَيْد (ب٩) نافعة. بطريقة الخاصة
التي املعرفة أنواع فهناك آخر؛ تقسيم وثَمة تستخدمها، التي املعرفة وهناك الحياة، خريات
الخري يكمن وفيها درجة، أعىل األخرية واألنواع تأمر، التي األنواع وهناك وتطيع، تخدم
الصحيح للحكم يتوصل الذي املعرفة من الوحيد النوع هذا كان وملَّا الحقيقي. بمعناه
الذي هو — الفلسفة به ونعني — عينيه نُصب مجموعه يف الخري ويضع العقل ويستخدم
آخر دليل هذا فإن الطبيعة،35 قوانني وفق وتوجيهها املعرفة أنواع بسائر االنتفاع يستطيع

التفلسف. رضورة عىل

والنظر التأمل منا تستحق عبارة كذلك وهي والرعاع» للسفلة السلطة أو القوة تعِط «ال حرفيٍّا: 32

واالعتبار.
الخالص. العقيل والنظر التفلسف أو 33

… والتشجيع والحث اإللحاح عىل تنطوي التي الدعوات أو 34
التطبيق بمثابة هنا واالنتفاع (ب٤٧–٥٠) النص من آخر موضع يف النقطة هذه تفصيل يأتي 35

واالستخدام.
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الخطأ)36 (من املعصوم والتبرصُّ الصحيح الحكم عىل تنطوي وحدها الفلسفة أن ذلك
اآلن دعنا (ب١٠) ندع. وأن األفعال من نأتي أن علينا ينبغي ما تحديد عىل القدرة يملك الذي
(السابق).37 التنبيه نفس إىل نصل لكي الغائية النظر وجهات من ونتأمله سؤالنا نتعمق
«العقيل» للتدبري بعضه «وجود» يُدين ما ن» «وتُكوِّ تنشأ التي األشياء بني من (ب١١)
يشرتطان اللذين والسفينة البيت يف الحال هو كما — الصنعة»38 عىل «البرشية واملقدرة
«عىل البرشية املقدرة طريق عن ينشأ ال اآلخر بعضها أن حني يف — والتدبري املقدرة
وكل والنباتات، الحيوانات يف األصل39 هي الطبيعة إن الطبيعة، بواسطة بل الصنعة»،
الصدفة، طريق عن تنشأ أشياء أيًضا هناك ولكن للطبيعة، وفًقا يتم النوع هذا من نشوء
الرضورة وال الطبيعة وال الصنعة طريق عن تنشأ ال التي األشياء معظم عن نقول ونحن
هدف له يشء الصدفة عن ينشأ فيما وليس (ب١٢) الصدفة، طريق عن تنشأ إنها (نقول):
الصنعة) (عىل البرشية املقدرة عن تنشأ التي األشياء أما ونشوئه). كونه (من غاية40 أو
وهذا هدف»، وألي كتب ملاذا دائًما لك سيُبنيِّ املقدرة يملك من «ألن وهدف؛ غاية فلها
تكون التي األشياء عن أتكلم وأنا أجله.41 من نشأ الذي اليشء من أفضل (نفسه) الهدف
علة بالتأكيد هو الشفاء فإن فحسب، َعَرضية بطريقة ال ذاتها يف املقدرة هي فيها العلة
فكل الهدم؛42 علة ال البيت «تشييد» علة هو البناء وفن املرض، علة يكون أن قبل الصحة

أفالطونية فكرة عىل يقوم يصح ال وما نفعله أن يصحُّ بما يأمرنا الذي الحكيم ل التعقُّ أو التبرصُّ هذا 36

املقالة النيقوماخية، األخالق يف أرسطو عند ذكره يرد كما (٢٥٩ه-٢٦٠ج) ألسياس محاورة يف نجدها
،٢ السادس الكتاب األويديمية، األخالق يف وكذلك ب١٤، ١٢٤٩ ،٣ الثامنة واملقالة ،٩ ٢٢٠أ ،١ الثانية

.٨ ١١٤٣أ
صياغتها. يف يامبليخوس تدخل عن العبارة هذه أسلوب يكشف 37

.Techné 38

.Aitia والسبب العلة أو 39
.Telos والغاية Heneka الغرض أو الهدف 40

وعىل األخري، الهدف هي دائًما فالغاية أرسطو؛ عند الغائي التفكري طبيعة توضح املوجزة العبارة هذه 41

اليشء قيمة يفوق نفسه الهدف إن يقول: نجده ولهذا الوجود؛ مستويات يف وترقٍّ كمال كل يقوم تحققها
إليه. تؤدي التي الوسائل يفوق كما الهدف هذا تحقيق أجل من نشأ الذي

الكون فعملية أرسطو؛ عند الغائي املذهب عليها يقوم التي األساسية الفكرة عن السطور هذه تعرب 42

الغاية إىل Auxesis النمو إىل genesis الكون من وذلك يُعَكس، أن يمكن ال متدرج خط يف تسري والنشوء
.Phthora فالفساد phisis التحلل إىل Telos
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هي وهذه معني، هدف «تحقيق» أجل من ينشأ إنما البرشية املقدرة طريق عن ينشأ ما
ذلك ومع لهدف، ينشأ فال الصدفة طريق عن ينشأ ما أما له». «بالنسبة يشء وأفضل غايته
ومن الصدفة خالل من خريًا يكون ال أنه غري الخري، بعض الصدفة عن يتولَّد أن يتفق فقد
إن (ب١٣) محدد. غري دائًما يكون طريقها عن ينشأ ما ألن الصدفة؛ طريق عن نشأته حيث
مالءمة أكثر دائًما الطبيعي النتاج يكون بحيث هدف ألجل ينشأ إنما للطبيعة وفًقا ينشأ ما
هي هذه بل «البرشية»، الصنعة تُحاكي التي هي الطبيعة فليست الفني؛ النتاج من للهدف
الطبيعة ملساندة وجدت قد الصنعة) (عىل البرشية املقدرة أن كما الطبيعة، تُحاكي التي
قادرة وحدها الطبيعة أن يبدو ما املوجودات بني من ألن ذلك ناقًصا؛43 تركته ما وإكمال
إال إكماله» «من تتمكن ال ما اآلخر بينها ومن مساعدة، إىل حاجة دون بنفسها إتمامه عىل
البذور فبعض الحية؛ الكائنات نشوء لدى هذا ويتضح ا، تامٍّ عجًزا عنه تعجز أو بالجهد
اآلخر بعضها أما عليها، تسقط التي األرض كانت أيٍّا الرعاية، من» «قدر أدنى دون تتفتح
كامًال نموٍّا بنفسها تنمو أن الحية الكائنات بعض تستطيع وكذلك الزراعة، فن إىل فيحتاج
الرضورية املهارات من كبري عدد إىل يحتاج الذي اإلنسان من العكس عىل النضج، تبلغ وأن
إليها يحتاج ثم مبارشة، والدته بعد البداية يف إليها يحتاج وهو حياته»، «عىل للمحافظة
فمن الطبيعة، تُحاكي الصنعة) (عىل البرشية القدرة كانت فإذا (ب١٤) لتغذيته؛ ذلك بعد
نقول: أن لنا ويصح الطبيعة، عىل يعتمد أمر البرشية القدرة منتجات غائية أن الواضح
يشء إىل يؤدي ما فكل (معني)؛ هدف أجل من ينشا إنما سليمة نشأة ينشا ما كل إن
جميًال شيئًا يُنتج بالفعل نُشؤه تم قد أو ينشأ ما وكل صحيحة، نشأة نشأ قد جميل
ملا ومضاد رديء فهو الطبيعة عن يشذُّ ما أما سوية، بصورة الطبيعية العملية تتم حتى
معني، هدف تحقيق ألجل للطبيعة املطابقة السوية النشأة44 تتم وهكذا الطبيعة، يوافق
فإذا حدة، عىل جسمنا أجزاء من جزء كل مالحظة» «من هذا نتبني أن ويمكننا (ب١٥)
العينني لحماية وجد وإنما هدف، ولغري «عبثًا» يتكون لم أنه وجدت مثًال الجفن تأملت
اليشء نفس نقصد ونحن إليهما، الخارج من يشء نفاذ دون والحيلولة لهما الراحة وتوفري
إن نقول: عندما أو معني، هدف لتحقيق تكونت45 قد الطبيعية األشياء إن نقول: عندما

.١٦ ١٩٩أ ،٨ الثانية املقالة «الطبيعة»، كذلك انظر 43
. السويُّ الكون أو 44

نشأت. أو 45
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طريق عن البضائع لنقل سفينة بناء يتم فعندما ما، لغرض أُنِتجت قد املصنوعة46 األشياء
الحية الكائنات جميع إن (ب١٦) بالفعل. ُقدِّم قد بنائها من املقصود الهدف يكون البحر
وال الطبيعة، مع تطابق ويف الطبيعة عن نشأ قد قدًرا وأرفعها أفضلها األقل) (عىل أو
وإلحاق لإلفساد أي الطبيعة، ضد نشأ قد الحيوانات أغلب بأن هذا عىل لالعرتاض معنى
يدل وهذا اإلنسان، هو األرض) عىل تعيش (التي الحية الكائنات أسمى إن والرضر. األذى
الهدف كان فإذا (ب١٧) الطبيعة؛ مع تطابُق ويف طبيعيًة نشأًة نشأ قد أنه عىل بوضوٍح
أن كما الهدف، أجل من — ينشأ أو — يكون يشء كل إن (إذ اليشء من أفضل دائًما
الهدف كان وإذا الفضل)، يف األشياء جميع تفوق بل الدوام عىل األفضل هي «ملاذا»47 ال
سريًا هذا يسري عندما الطبيعي48 الكون مجرى يف إليه يتوصل ما آخر هو للطبيعة املطابق
عند الكمال يبلغ ما أول هو الجسد بأن هذا جانب إىل سلَّمنا وإذا الكمال،49 نحو متصالٍّ
إنما (النشوء) للكون بالنسبة األفضل كمال وإن بالنفس، يتعلق ما بعده يأتي ثم اإلنسان،
متأخرة تنشأ النفس بأن هذا بعد سلَّمنا وإذا بعد، فيما دائًما األنحاء من نحٍو عىل يأتي
أن نالحظ إننا «إذ العقل؛51 ملكة هو النفس «َمَلَكات» من ينشأ ما آخر وأن الجسم،50 عن
الذي الوحيد الخري هي كانت ولهذا اإلنسان؛ عند يتكون ما آخر بطبيعتها هي امللكة هذه
طبيعتها بحسب العقل ملكة أن لنا تبني كله بهذا سلَّمنا إذا امتالكه.» إىل الشيخوخة تطمح
بأننا القول صح وإذا نشأنا، أجلها من التي األخرية الغاية هو استخدامها وأن هدفنا، هي
نتعلم. ولكي يشء يف نفكر لكي أيًضا نعيش أننا اتضح فقد للطبيعة، وفًقا ُوجدنا52 قد

هللا؟ أوجدنا قد (القائمة) الفكر موضوعات من موضوع ألي اآلن نسأل دعنا (ب١٨)
يصف أن تعوَّد وقد السماء»،53 أتأمل «لكي بقوله: أجاب هذا عن فيثاغورس ُسئل عندما

الصنعة. عىل البرشية القدرة بواسطة أو صناعية بطريقة إنتاجها يتم التي األشياء أي 46
.Heneka ماذا» أجل «من أو 47
الطبيعية. العملية سياق يف أي 48

أرسطو. عند بالكمال دائًما املقصود وهو منه، الغاية تحقيق نحو أو 49
والكمال.» للتمام سبق كما وبلوغها الغاية، أو الهدف «يبلغ حرفيٍّا: 50

ل. والتعقُّ والتدبُّر التبرص َمَلَكة أو الجسد بعد أو 51
لغة يف مستمرة بصورة يتكرر الذي gigensthai الكون فعل عن تعبري كلها والكون والنشأة الوجود 52

أرسطو.
األملانية). الرتجمة من للتوضيح (زيادة إلخ … فيثاغورس إىل السؤال هذا فليوس سكان ه وجَّ عندما 53

33



للفلسفة دعوة

(ب١٩) الغرض. هذا أجل من الحياة إىل جاء إنما وأنه السماء يتأمل «إنسان» بأنه نفسه
من اإلنسان يبتغيه أن يمكن الذي الهدف عن ُسِئل أنه أنكساجوراس عن أيًضا ويُروى
والشمس، والقمر فيها «الطالعة» والنجوم السماء يتأمل لكي بقوله: فأجاب، وحياته مولده
زعم قد فيثاغورس يكون هكذا (ب٢٠) الجهد.54 عناء يستحق ال ذلك عدا ما كل وكأن
هذه موضوع أكان وسواءٌ ويتأمل، وينظر يعرف لكي اإلله أوجده قد إنسان كل أن بحق55
ويكفي بعد، فيما نفحصه قد أمر فذلك أخرى، طبيعة أي أم الكون «نظام» هو املعرفة
َمَلكة هي — الطبيعة بمقتىض — الغاية دامت وما عليه، نعتمد أساًسا ليكون قلناه ما اآلن
عىل يجب لهذا (ب٢١) والتفكري»؛ التدبُّر «يف استخدامها هو األشياء أفضل فإن ل، التعقُّ
هذا «مجموع» ومن نفسه، اإلنسان يف الكامن الخري أجل من األشياء سائر يعلم أن املرء
َمَلكة أجل من الفضيلة «ويُؤثِر» النفسية، «األمور» أجل من الجسيمة باألمور «يقوم» الخري

جميًعا. األشياء أسمى هي هذه ألن التعقل؛
سعيًدا يكون أن يريد من أن (وهو الهدف نفس إىل التالية الفكرة وتقودنا (ب٢٢)
شيئًا تفعل ال فإنها كلها، الطبيعة يسود النظام كان ملَّا (ب٢٣) يتفلسف). أن له بد فال
(واالتفاق)56 الصدفة تستبعد حني وهي محدد، هدف نحو يشء كل ه توجِّ وإنما بالصدفة،
البرشية،57 الصنعة إن إذ برشي؛ فن كل يفوق بقدر الغاية) (أو الهدف تحقيق تحرصعىل
وجسد، نَْفس من طبيعته بحسب يتألف اإلنسان كان وملَّا للطبيعة. محاكاة نعلم، كما
يف األفضل تحت دائًما يندرج شأنًا األقل كان كما الجسد، من قيمة أعىل النفس وكانت
ونحن النفس، وجود أجل من يكون إنما الجسد وجود فإن معني، هدف تحقيق سبيل
العاقل غري الجزء وأن عاقلة، غري آخر جزء ويف عاقلة، منها جزء يف تكون النفس أن نعلم
الجزء أجل من يوجد العاقل غري الجزء أن هذا من ونستنتج العاقل). (من قيمة أقل منها

هذه أرسطو بها يختتم التي األخرية الكلمات كذلك راجع له، قيمة ال املوجودات من عداها ما كل وكأن 54

(ب١١٠). الرسالة
فيثاغورث. يكون الحجة لهذه ووفًقا 55

َعَرضية. بطريقة أو الصدفة بطريق يتم ما تعزل حني أو 56
الصنعة. عىل البرشية القدرة أو 57
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«القول» إىل رضورة الربهان يسوقنا وهكذا العقل،58 عىل يحتوي العاقل والجزء العاقل،
يقوم والتفكري التفكري،59 هي العقل فاعلية إن (ب٢٤) العقل. أجل من يوجد يشء كل بأن
رؤية هي اإلبصار «عضو» فاعلية تكون ما نحو عىل الفكر،60 موضوعات يف النظر عىل
تكون إذ اإلنسان؛61 بنو إليه يسعى بأن جديًرا يشء كل والعقل الفكر يجعل هكذا املرئيات،
مجال يف قيمًة األمور أرفع هو والعقل النفس، أجل من إليها بالسعي جديرة األشياء بقية
حرة العقلية بعضاألفعال وتكون (ب٢٥) آخر، يشء كل يكون (وحده) أجله ومن النفس،
املعارف تُنِتج التي العقلية األفعال أما لذاتها،62 تتحقق التي األفعال وهي كاملة، حرية
ما قيمته يف دائًما يفوق لذاته فعله يتم ما كل إن الخدم. تُشبه فهي آخر يشء أي ألجل

الحر. غري من قدًرا أعىل الحر يكون وكذلك آخر، ليشء وسيلة «فعله» يكون
ولو حتى بهديه نهتدي فإنما بالتفكري63 سلوكنا يف نستعني عندما ونحن (ب٢٦)
وجهة خالل من وسلوكه فعله أسلوب وحدد عينيه نُْصب الخاصة مصلحته املتفكر وضع
إفساح إىل ليضطر إنه بل الخادم، يستخدم كما (عندئٍذ) جسده ليستخدم إنه هذه، النظر
التفكري فيها يقوم التي األفعال تلك عىل يُقِبل العموم عىل وهو للصدفة، كبري مجال
الجسد يستخدم أن أعماله أغلب يف منه األمر استلزم لو حتى أسايس، بدور (العقل)
أرشف الهدف من الخالص املحض التفكري أن نرى وهكذا (ب٢٧) األداة.64 استخدام
التفكري إن آخر. يشء لبلوغ به» ل «يُتوسَّ خادم «مجرد» يكون الذي التفكري من وأقيم
اإلنسان» «من يستحق الذي اليشء هي «العقل» وحكمة ذاته، من رشفه يستمد الخالص

أن فيمكن اليونانية، اللغة يف متعددة معاٍن تحتمل التي األساسية الكلمات من Ho Nous العقل كلمة 58

التدبُّر أو ل التعقُّ تارًكا بالعقل عنها التعبري لت فضَّ وقد الحس، أو العاقلة، الروح أو الفهم، هي تكون
السياق. هذا يف تتكرر التي He Phronesis كلمة والتبرصُّ ل والتأمُّ

ل. التعقُّ هو ونشاطه Energeia العقل فعل أو 59
والتعقل. التفكري ماهيات رؤية هو أو 60

الناس. من إليه بالسعي جديًرا يشء كل يجعالن اللذان هما والعقل الفكر يكون هكذا أو 61
كتاب يف املشهورة العبارات هذه هدف كل من الخالصة الحرة املعرفة إىل السعي عن كذلك راجع 62

ب١٩–٢٨. ٩٨٢ ،١-٢ امليتافيزيقا من «األلفا»
ل. والتأمُّ التدبُّر أو 63

الفكرة يجعل العام السياق كان وإن واالضطراب، الغموض من يخلو ال النص هذا أن القارئ يُالحظ 64
األصيل. النص لصعوبة «ديرنج» ترجمة عىل هنا اعتمدت وقد واضحة،

35



للفلسفة دعوة

أجل من إليها بالسعي جديرة الحياة65 يف العملية الِفطنة أن كما منه، لطلبه يسعى أن
آخر، يشء كل قبل الفلسفي للتفكري مالزمان والرشف فالخري وإذَن السلوك)، (أو الفعل
بوجٍه تصور كل ليس إذ اتفق؛ كيفما التفكري هذا من نوع أي الحال بطبيعة يالزما لم وإن
هذا يتجه عندما — وحده66 الحكيم املعلم تفكري من نتوقع وإنما بالرشف، مقرونًا عام
باملعنى حكمة يكون وأن الحكمة من قريبًا يكون أن — الكون يف السائد املبدأ إىل التفكري

الحقيقي.67
وإذا بالنبات، شبيًها صار فقد والعقل الحيس اإلدراك ُحرم إذا اإلنسان إن (ب٢٨)
فقد بالعقل ك وتمسَّ املعقول68 غري من تحرر إذا أما حيوان، إىل ل تحوَّ وحده العقل ُحرم
ال الحية، الكائنات سائر عن به نتميز الذي العقل، أن ذلك (ب٢٩) باإلله؛ شبيًها صار
باالتفاق يعرتف ال الذي الحياة أشكال» «من الشكل ذلك يف إال كاملة69 بصورة يتحقق
من ضئيلة ومضات الحيوانات لدى أن صحيح القيمة، عديم هو بما وال (والصدفة)70
الحكمة فهذه النظرية،71 الحكمة من نصيب بأدنى تتمتع ال أنها غري والعقل، الِفطنة

(Phronesis (فرونيزيس األصلية الكلمة أن ويُالحظ ويهديه، العميل السلوك ه يوجِّ الذي التدبُّر أو 65
ناحية، من الخالص النظري والتأمل التبرصُّ أو الحكمة تعني الكتاب هذا يف مستمرة بصورة تتكرر التي
يستخدمها ولهذا أخرى، ناحيٍة من واألخالقية العملية والحياة السلوك أمور يف العملية الِفطنة تعني كما
بني هنا د يوحِّ أنه صحيًحا وليس السياق، حسب عىل املختلفني املعنيني بهذين الكتاب هذا يف أرسطو

«ييجر». ر تصوَّ كما النظرية واملعرفة العميل السلوك بني التوحيد يف أفالطون طريقة عىل املعنيني
أساتذتها. كبار أو الفلسفة معلمي أحد تفكري من أو 66

واعتمد التفلسف عىل الحث وهو العنوان نفس تحمل التي رسالته (يف يامبليخوس يكون أن يحتمل 67

العبارات هذه صياغة يف ل تدخَّ قد املقدمة) انظر — املفقود أرسطو كتاب بناء إعادة يف النص نارش عليها
إليها. الغموض وتسلل اضطرابها عليه ترتَّب شديًدا ًال تدخُّ

أعربِّ أن لُت فضَّ وقد (Alogias املوضع هذا (ويف Alogos النفس من العاقل غري الشهواني الجزء هو 68

حديثة. ظالل من «الالمعقول» كلمة تلقيه ملا تجنبًا العاقل بغري تقدم وفيما هنا عنه
الكامل. حقه يبلغ ال 69

الحياة هو الحياة من النوع هذا أن وواضح واالتفاق، الصدفة عن املتولِّد بالعَريض يعرتف ال الذي أو 70
الخالص. والتأمل للحكمة يهبها التي Bios theoretikos النظرية

يرضبها التي املعتادة واألمثلة الفلسفي، والنظر والتدبُّر ل التعقُّ ملكة من ا تامٍّ خلوٍّا تخلو أنها أي 71
(السنونو). الجنة وطيور والعناكب والنمل النحل هي ذلك عىل أرسطو
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كثري يتفوق أخرى جهة ومن اإلنساني،72 للعقل إال تُنَسب وال اآللهة غري بها يُوصف ال
(ب٣٠) الطبيعية.73 الغرائز ويف اإلحساس حدة يف اإلنسان عىل بعيًدا تفوًقا الحيوان من
ومن الخري، عن فصله يمكن ال الذي الوحيد «اليشء» هي العقلية الحياة أن والحقيقة
القدر الرفيع «النابه» الرجل أن ذلك الخري، تصور يف متضمنة أنها عام بوجٍه به املعرتف
من أكثر يعرف بل للصدفة، ضحية يقع ال الذي هو العقل «طريق» حياته يف يتبع الذي
نفسك تهب أن استطعت فإذا لها، يخضع ما «كل» من نفسه يحرِّر كيف الناس من غريه

مطمئنة. آمنة حياة تحيا أن أمكنك كامل اقتناع عن الحياة74 لهذه دائًما
يجب ثَم ومن ونافًعا،75 ميسوًرا الوقت نفس يف يكون ما نختار جميًعا نحن (ب٣١)
الذي النفع من أقل تحصيلها صعوبة وأن الصفتني، هاتني تملك الفلسفة76 بأن االعرتاف
قدرتنا إثبات السهل ومن (ب٣٢) وأيرسها، «األمور» بأسهل نهتمُّ جميًعا أننا ذلك تتيحه؛
وباملوجودات بالطبيعة املعرفة تحصيل عىل كذلك ومفيد، عادل هو بما العلم اكتساب عىل
الثانوي من أكثر الدوام عىل يكون والبسيط األوَّيلَّ إن (ب٣٣) األخرى.77 الحقيقية
واملعرفة األدنى، من أكثر معروًفا الطبيعي األولويات ُسلم يف األعىل يكون وكذلك وامُلركَّب،78
كما بضده، تهتم مما أكثر املنطقية الناحية من ومنظم محدد هو بما االهتمام» «إىل تنرصف
املكونات».79 أو «العلل هذه عىل يرتتب مما أكثر األساسية واملكونات «العلل» إىل تنرصف

األصيل. النص إلصالح النارش من إضافة األخرية العبارة 72
١٢٥٣أ ،١-٢ السياسة وكتاب ص٣٣، ٥٧٨ ،٤–٢٩ الحيوان تاريخ كذلك راجع الطبيعية؛ الدوافع أو 73
الكربى األخالق أرسطو كتابَي يف كبريًا دوًرا يؤدي العاقل غري الدوافع أو الغريزة مفهوم أن ويُالحظ ،٢٩
عن (١٩٥٨ وبرلني مشتات (دار الكربى لألخالق طبعته يف ديرملاير كتبه ما (انظر األويديمية واألخالق

(ص٤٢٣).) Alogos Hormé العاقلة غري الغريزة
الخالص. العقيل والتأمل للحكمة صاحبها يهبها التي النظرية الحياة أي 74

لغة أن ويالحظ الوقت، نفس يف به واالنتفاع إليه الوصول يمكننا ما األمور كل من نختار إننا أي 75
عىل املحققني اح الرشَّ بعض يحمل مما املعتاد، وأسلوبه أرسطو لغة يخالفان وأسلوبها األخرية الفقرة

األصيل. النص تلخيص إىل عمد قد يامبليخوس بأن الظن
األصيل. النص يف التفلسف هي 76

الطبيعية والفلسفة املمتع) والحق (العادل األخالق هما العلم فروع من فرعني اكتساب عىل أي 77
الحقة). املوجودات وسائر (الطبيعة

البسيط. من املركب أي 78
.Aitiai العلل عن املشهورة نظريته إىل أرسطو من إشارة 79
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يتفوق ما نحو عىل السيئة80 األشياء عىل وتنظيمها تحددها يف تتفوق الطيبة واألشياء
نفس تحمل أن يتحتم األضداد هذه ومثل الوضيع، اإلنسان عىل املرتفع81 اإلنسان
معه انتفى فقد ذلك انتفى فإذا الثانوي، من أكثر العلة طابع يحمل فاألويلُّ الصفات؛82
السطوح تنتفي كما األعداد، تنتفي عندما الخطوط تنتفي وهكذا وجوده، عنه ى تلقَّ ما
املقطع، ينتفي عندما الكلمة مع األمر وكذلك السطوح، بانتفاء واألجسام الخطوط بانتفاء
(ألنها الجسد من قيمة أعىل النفس كانت وملَّا (ب٣٤) الحرف. ينتفي عندما املقطع ومع
وعلم، «برشية»83 صنعة بالجسد يتعلق فيما توجد وكانت املسيطرة)، هي طبيعتها بحسب
هناك أن ونؤكد املعرفة فروع من فرعان بأنهما نصفهما (اللذَين البدنية والرياضة كالطب
ومن الرعاية من نوع تقتيضوجود الرضورة أن الواضح فمن يتقنونهما) الناس من نفًرا
إذ تحصيلهما؛ عىل قادرين نكون أن تستلزم كما وفضيلتها، بالنفس تتعلق التي الصنعة
بها معرفتنا تكون كما أكرب بها جهلنا يكون بأموٍر معرفة «اكتساب» عىل القدرة نملك إننا
األساسية84 بالعوامل فالتبرصُّ الطبيعة؛ معرفة عىل هذا ويصدق (ب٣٥) وأصعب، أشق
عنها نشأ قد بما التبرصُّ من رضورة أكثر البداية منذ يكون عنارصها وبأبسط الطبيعة يف
املبدئية،85 الناحية من األوىل لألشياء ينتمي ال األخري هذا إن إذ الحقة)؛ ثانوية (بصورة
األويلِّ ذلك عن تنشأ األشياء سائر أن الواضح من إن بل وجود، منه يُستمد ال األويلَّ أن كما
هي أخرى «طبائع» أي أو والعدد والهواء النار تكن ومهما (ب٣٦) تُوجد. طريقه وعن
املستبعد فمن األخرى، «للموجودات» بالنسبة األولية هي تكن ومهما األساسية،86 العوامل

وتنظيمها. تحددها مدى يف الرشور تفضل الخريات أن أو 80
القدر. الرفيع الفاضل اإلنسان أو 81

دائًما. نسبية مفاهيم وهي — والخاصة والنوع والفصل، الجنس، بني معلوم هو كما أرسطو يفرِّق 82
الحديث. بتعبرينا فنية مهارة أو تقنية أي الصنعة، عىل برشية قدرة 83

األوىل. واملبادئ العلل يف العقيل النظر أو 84
األوىل) املبادئ أو (العلل التعبري نفس يستخدم أرسطو أن ويالحظ — األوىل للمبادئ ينتمي ال أو 85
يف بها نستعني التي األولية العقلية والتصورات األساسية املفاهيم عىل للداللة كتاباته من آخر موضع يف

.(٢٦ ١٠٠٣أ ،١ الجاما، مقالة (امليتافيزيقا، ومعرفتها املفاهيم بقية تحليل
األولية. العلل أو 86
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أن ألحد يتسنَّى كيف إذ تلك،87 نعرف لم ما هذه عن يشء أي نعرف أن األحوال كل يف
إذا املقاطع يفهم أن يمكنه كيف أو املقاطع، يعرف ال كان إذا املنطوقة الكلمات يفهم
علم وجود عن القول «صفوة» هو هذا ليكن (ب٣٧) الحروف؟ عن شيئًا يعرف ال كان

تحصيلها. عىل قدرتنا وعن النفس بفضيلة وعلم بالحقيقة88
عداه، ما كل من أنفع وأنه الخريات أعظم هو باملبادئ» «التبرصُّ هذا أن أما (ب٣٨)
الرجال أرفع أن عىل الرأي» «يف متفقون جميًعا إننا بعد، سنقوله مما سيتضح ما فلذلك
أن عىل متفقون أننا كما الحكم،89 يتوىل أن ينبغي الذي هو قوة بطبيعته وأشدهم خلًقا
وبصرية، حكمة عن منطوقه يُعربِّ الذي القانون ذلك والسيد، الحاكم هو وحده القانون
«الهادي» الدليل بمثابة لنا ويكون الدقيق املعيار لنا يمثل أن يمكنه الذي ذا وَمن (ب٣٩)
اختياره يتم حني يختاره، الذي األمر إن وسلوكه). ُخلُقه (يف الحكيم90 اإلنسان غري الخري إىل
جميع إن (ب٤٠) الرش. فهو له) (املخالف الضد أما الخري، هو والعلم الروية أساسمن عىل
حياة والشجاع العادلة، الحياة يختار فالعادل طباعهم؛ يالئم ما اختيار إىل يميلون الناس
الذي اإلنسان أن كذلك يتضح هذا ومن والعقل، التبرصُّ حياة العاقل والبصري الشجاعة،
الحكم هذا ومن امَلَلكة، هذه مهمة هو التفلسف ألن الفلسفة؛ سيختار العقل91 ملكة ُوِهب
جميًعا، الخريات أسمى هي التعقل92 ملكة أن يتبني اليقني من درجة بأقىص الصادر

كنا طاملا األولية والعنارص األساسية العوامل عىل املرتتبة الكائنات بقية عن يشء معرفة يمكن ال أي 87
والعنارص. العوامل بهذه جاهلني

حيث الطبيعة كتاب يف هذا قوله أرسطو ويوضح ب٣٢)، الفقرة يف سبق (كما الطبيعة بمبادئ علم أي 88
.(٢٥ ١٩١أ ،١–٨) وطبيعتها املوجودات حقيقة عن يتكلم

األخالق وكذلك بعدها، وما ٤٨٨ب ألفالطون «جورجياس» محاورة يف املسألة هذه مناقشة راجع 89

.٢١ ١١٨٠أ العارشة، املقالة النيقوماخية،
.Ho phronimos البصري العاقل املتدبر أو 90

يف ونشاطها فعلها عن التعبري يمكن التي (٤ هامش (يف السابقة الكلمة نفس أرسطو يستخدم 91

يعزف التي معانيها لتعدد نفسها األصلية بالكلمة االحتفاظ يمكن وكما التفلسف، بكلمة السياق هذا
الذي الحر االختيار تعني كما وتدبُّر، ونظر علم عن « «التبرصُّ تعني أنها واملهم أوتارها، عىل أرسطو
بتوسع). املوضوع هذا تعالج التي ٦-٥ النيقوماخية األخالق كذلك (انظر طبعه يالئم بما اإلنسان يقرره

٣٨ه). (الدفاع عليه تدل الذي املوضوع إىل يشري كان وإن أفالطون، عند تَِرد ال الكلمة أن واملالحظ
He ومشتقاتها السابقة الكلمة يف الترصف عىل قياًسا الحكيم العقيل والنظر التفلسف َمَلكة أو 92

.Phronesis
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بأن جديران واملعرفة التأمل إن قوله. سيأتي مما القضية هذه صدق ويتضح (ب٤١)
بإنسانيته، تليق التي الحياة يحيا أن املرء عىل يستحيل بغريهما إذ اإلنسان؛ إليهما يسعى
تتحقق لم إن خريًا لنا يبدو أن» «يمكن يشء من فما العملية، للحياة نافعان كذلك ولكنهما
السعيدة الحياة أكانت وسواءٌ الحكيم.93 العاقل والنشاط التدبر طريق عن منه الغاية
العقل)، (وممارسة التعقل يف أم الُخلقي) (والسمو الفضيلة يف أم والهناء البهجة يف تكمن
يف الواضح الرأي إىل نتوصل ال ألننا يتفلسف؛ أن من األحوال هذه كل يف لإلنسان بد فال
نتيجة عن علم كل يف يبحث َمن إن (ب٤٢) التفلسف.94 طريق عن إال األمور هذه كل
الفارق مدى الجهل تمام يجهل إنما نافعة95 تكون أن معرفة كل من ويتطلب عنه مختلفة
األشياء تلك أن ذلك عظيم؛ لفارق الواقع يف وإنه رضوري، هو وما خري هو ما بني األسايس
نصفها التي األشياء هي بغريها، نعيش أن نستطيع وال آخر يشء أجل من نحبها التي
عنها ينتج لم ولو حتى لذاتها، نحبها التي «األشياء» أما مصاحبة، وعلل رضورية بأنها
جديًرا ليس «منها» الواحد ألن الصحيح باملعنى خريات بأنها نصفها التي فهي آخر، يشء
ما، موضع يف التوقُّف من بد ال إذ نهاية؛ ال ما إىل جرٍّا وهلم آخر، يشء أجل من باالختيار
ومن نفسه، املوضوع عن مختلفة منفعة عن يشء كل يف نبحث أن السخرية ملن أنه والحق
يتكلم فالذي هذا؟» نستخدم أن غرضيمكننا و«ألي هذا؟» ينفعنا «فيَم نسأل أن املضحك
يُشبَّه أن — القول96 يف عادتي هي كما — األحوال من حال بأي يمكن ال النحو هذا عىل

املصاِحبة. والعلة العلة بني التفرقة ويستطيع والخري النُّبل يعرف الذي بذلك

ذلك وبغري قراًرا، ويتخذ يختار أن اإلنسان من يستلزم أخالقي موقف وجود عىل يعتمد األمر أن أي 93
إىل باليشء يصالن وتدبر تأمل عن الصادر الفعل يف يكمن الخري ألن خري؛ بأنه شيئًا ننعت أن يمكننا لن

أيًضا). هنا الغائي التفكري (الحظ منه الهدف ويحققان غايته
يامبليخوس. صياغة من األخرية العبارة تكون أن «ديرنج» األستاذ يرجح 94

وأتباعه إيزوقراطيس وخصوًصا خصومه، مهاجمة عىل كلها الفقرة هذه يف أرسطو حجج تنصبُّ 95

(Aghata الخري (أو Kala الجميل بني األساسية التفرقة إىل يرجع ولهذا (٢٦٢–٢٦٩ أنتيدورزيس، (راجع
الطويلة الطلب فرتة أثناء أرسطو وتعلمها أفالطون، عليها أكد التي وهي (Anankaia الرضوري و(بني
التي الحياة إىل التالية الفقرة يف يشري نجده ولهذا عاًما؛ العرشين عىل وأوشكت األكاديمية يف قضاها التي

األكاديمية. أعضاء نحن أي الحرة، بالحياة — اآلن — نحن نصفها
املساس وعدم النص أصالة عىل وتدل أرسطو، أسلوب «لوازم» من عبارة وهي أقول، أن تعودت كما أو 96

إليها. املشار القليلة املواضع يف إال به
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طريق عن أحد ينقلنا أن قويل حقيقة ملعرفة وسيلة» «أفضل كانت وربما (ب٤٣)
يشء أي لنا يتيح ولن يشء،98 إىل حاجة يف بأننا نشعر لن هنالك السعداء، ُجزر إىل الفكر97
أي والتفلسف،99 التفكري هو واحد يشء إال (لنا) ى يتبقَّ ولن منفعة، أية األخرى األشياء من
من يخجل أن منا للواحد يحق فكم هذا،100 صحَّ وإذا الحرة، بالحياة اآلن نصفه الذي هذا
عن والتقصري العجز «فأقعده» السعداء، جزر يف اإلقامة فرصة101 له أتيحت ما إذا نفسه
أن كما لالحتقار، أبًدا يدعو ال لإلنسان املعرفة تمنحه الذي الجزاء102 فإن ولهذا اغتنامها؛
عىل — «هاديس»103 يف العدالة ثمار نحصد أننا وكما قليل، غري عنه ض يتمخَّ الذي الخري
الفلسفة ثمرات «حصد» يف نأمل أن لنا يجوز كذلك — الشعراء من الحكماء يقول ما نحو
نافع غري التفلسف أن لنا بدا إذا نبتئس أن يصح ال ولهذا (ب٤٤) السعداء؛104 جزر من
يختاره أن اإلنسان عىل ليس وأن خري، أنه «نؤكد» وإنما مفيد أنه نؤكد ال ألننا مفيد؛105 أو
ملشاهدة «أوليمبيا» إىل نسافر أننا وكما لذاته، يختاره أن عليه بل آخر، يشء أجل من
أكرب ذاتها يف املشاهدة إن (إذ آخر مكسب عىل منه نحصل لم ولو حتى نفسه، التمثيل
الديونيزية106 األعياد يف املرسحية االحتفاالت عىل نتفرج ال أننا وكما الكثري)، املال من قيمة
نقدر أننا وكما — مالنا من عليها ننفق الواقع يف فنحن — املمثلني من شيئًا نأخذ لكي
املرء يقدِّر فسوف املال، من وفرية ثروة يفوق تقديًرا األخرى التمثيلية املشاهد من الكثري

املباركني. الخالدين جزر إىل روحية نقلة ينقلنا أو والتصور بالخيال أي 97
والرضورات. بالحاجات نشعر لن أي 98

.theorein الخالص العقيل النظر أو التأمل حرفيٍّا: 99

الحق. هو أقوله ما كان إذا أو 100
إمكانية. أو 101
األجر. أو 102

وأساطريهم. اإلغريق تصور يف واألرواح األشباح عالم املظلم، السفيل العالم وهو 103

النظر بمعونة عليها سنقيم التي السعداء جزء من الفلسفة ثمار حصد نتوقع أن لنا يصح أي 104
والتفلسف.

لها ديرملاير ترجمة انظر النيقوماخية. األخالق يف واملفيد النافع عن املزدوج التعبري هذا يرتدد 105

ص٣٨١. مشتات، دار عليها، ورشوحه
بعيد االحتفال يف تُقام التي املرسحية املهرجانات هو واملقصود «الديونيزيات» نرى ال األصل: يف 106

ديونيزيوس.
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«أشياء» العام الرأي نظر يف تُعد التي األشياء تلك كل قيمته) (يف يفوق تقديًرا الكون تأمل
أناس إىل السفر يف الجهد من الكثري اإلنسان يبذل أن شك بغري يصح وليس نافعة.107
عىل األوليمبية) األلعاب (يف يتنافسون أو وعبيد، نساء صورة يف املرسح) (عىل يظهرون
أن عليه ينبغي ال اإلنسان أن إىل أخرى ناحيٍة من يذهب ثم الَعْدو)، (يف والسباق املبارزة
اآلن نكون وهكذا (ب٤٥) (مادي). مقابل بغري الحقيقة يتأمل» «أو األشياء طبيعة يتأمل
للتنبيه منه) نبدأ (الذي املنطلق بوصفها الطبيعة غائية من بحثنا) طريق (عىل تقدمنا قد
بالرشف جدير ذاته يف أُِخذ إذا وأنه خري التفلسف بأن مقتنعني التفلسف، «رضورة» إىل

العملية.108 الحياة يف نافع يشء عليه يرتتب لم ولو حتى والتكريم،
الفائدة، أعظم (للبرش) اليومية للحياة الواقع يف يتيح الفكر نشاط أن ا أمَّ (ب٤٦)
الحاذقني األطباء جميع إن والصنائع، املهن يف النظر» «من بسهولة نتبينه سوف ما فذلك
معلًما أو طبيبًا يكون أن يريد الذي أن عىل مجمعون الرياضية األلعاب معلمي ومعظم
كذلك واألمر وثيقة،109 معرفة الطبيعة يعرف أن عليه يتحتَّم الرياضية) (لأللعاب بارًعا
أن بل دقيقة، معرفة الطبيعة يعرفوا أن عليهم يجب الذين املربِّزين110 املرشعني مع

األخرى العلوم وسائر والهندسة الفلك دراسة أن (٢٦١–٢٦٣ Antidosisأنتيدوزيس) إيزوقرط يؤكد 107
(اإلبستيمية العلمية فاملعرفة — بالفلسفة وخصوًصا — التأملية بالعلوم الظن يُيسء كما ضئيل، نفع ذات
واالستقامة العملية الخربة من التعلم هو اإلنسان يفعله وأقىصما البرش، طاقة تتعدى رأيه يف (Epistemé

والعامة. الخاصة حياته ويف والناس، اآللهة من سلوكه يف
هذا أمثال بأن القول من يمنع ال هذا كان وإن يامبليخوس، من تلخيص السابقة الفقرة من يبدو 108

فإن حال كل وعىل جديدة، أخرى فكرة إىل فكرة من االنتقال أرسطو عند كتابات يف مألوف أمر التلخيص
التعليقات). (انظر كبريًا اختالًفا للكتاب نسبته عىل ُمختَلف (ب٤٦–٥١) من الثاني الجزء

محاورتي يف نفسها الفكرة هذه قارن مؤكدة، معرفة ويعرفها دقيقة خربة بها خبريًا يكون أن أي 109
يستلهم أرسطو أن من املقدمة يف قلناه ما عىل تشهد وهي (١٥٦ب–ه) وخارميدس (٢٧٠د) فايدروس
مختلفة؛ لغايات ويوجهها مختلًفا تطويًرا ذلك بعد يطورها لكنه أفالطون، من األساسية أفكاره معظم
يف فيقول أفالطون أما فعله. يف وتوجهه اإلنسان تهدي التي هي نفسها الطبيعة أن مثًال هنا يؤكد فهو
ذاك أو الجزء هذا يشفي أن ال ككل وطبيعته اإلنسان يتأمل أن الطبيب واجب من إن السابقة املواضع

الطبيعة. عن الفيلسوفني مفهوم يختلف وبذلك بدنه، من
الجيِّدين. عني املرشِّ حرفيٍّا: 110
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كفاءة111 بتنمية املهنة يف ِحذْقهم يظهرون أولئك ألن أولئك؛ خربة بها خربتهم تفوق
بُل السُّ إىل الناس112 لتوجيه ويسعون النفس فضيلة إىل فينرصفون هؤالء ا أمَّ الجسد،
املهن ويف (ب٤٧) الفلسفة. إىل حاجتهم تزيد ولهذا شقائه؛ أو املجتمع لسعادة املؤدية
مثًال النجارة ففي الطبيعة؛ مالحظة طريق عن األدوات أفضل تُكتَشف األخرى اليدوية
تكون األدوات بعض ويف الدائرة،114 بها ترسم التي واألداة واملسطار الفادن113 «يكتشف»
الشمس بأشعة «نحتذي» اآلخر بعضها ويف نحاكيه)، (الذي النموذج هي الناء مالحظة
اإلدراك يالئم بحيث ومستٍو مستقيم هو مما نتثبت األدوات هذه وبمساعدة تلتقطها، التي
لديه تكون أن الدولة115 رجل عىل يتحتم نفسها الطريقة وبهذه كافية، بدرجة الحيس
ما عىل الُحكم يف بها ويستعني الحقيقة ومن نفسها الطبيعة من يستمدها معينة معايري
كل عن اليدوية األعمال يف األدوات من املذكور النوع يمتاز فكما ونافع. وجميل عادل هو
التوافق من ممكن قدر أكرب له ر توفَّ إذا املعايري أفضل هو املعيار هذا يكون كذلك عداه، ما
أن الحقيقة يعرف ولم للفلسفة حياته يهْب لم إلنسان سبيل وال (ب٤٨) الطبيعة. مع
األخرى (واملهن) الصنائع يف يتوصلون ال الناس أن والواقع «املعيار».116 هذا إىل يتوصل
من بها» «معرفتهم يستمدون بل األوىل، املبادئ طريق عن الحسابات وأدق األدوات إىل
تقريبيٍّا علمهم يكون ولهذا عنها؛117 مشتقة والرابعة والثالثة الثانية الدرجة من مبادئ
الدقيقة األشياء يُحاكي الذي هو وحده الفيلسوف إن الخربة. عىل أحكامهم يُقيمون كما
عىل يمتنع وكما (ب٤٩) لها.118 املقلدة الصورة ال ذاتها األشياء يتأمل الذي هو ألنه نفسها

السياق بحسب تختلف إذ لها؛ واحد عربي مرادف إيجاد يصعب وهي Areté فضيلة األصل يف هي 111

صالحية. أو كفاءة أو فضيلة فتكون
تعليمهم. أو 112

الجدار. استقامة به تمتحن الرصاص من قطعة طرفه يف خيط من مؤلفة أداة 113
خيط. يف مثبت الرصاص من قلم عن عبارة وهي 114

السيايس. عىل يجب أو 115
هذا إىل التوصل عن عاجًزا سيكون الحقيقة ومعرفة للفلسفة حياته يَهْب لم الذي السيايس إن أي 116
والجمال. العدل إىل ويهديهم الناس ينفع ما يعرف أن عليه وسيستحيل األشياء، لطبيعة املالئم املعيار

األوىل. املبادئ تلك عن مشتقة أي 117
يف يعتمد أرسطو أن ويُالحظ موجودات، من يحاكيها فيما ينظر وال ذاتها املوجودات يتأمل إنه أي 118
عليه يسهل لكي ج) (٥٣٣ب الجمهورية يف أفالطون ذكرها التي الحجة عىل والصنائع املهن عن كالمه
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محاكاة إىل ببساطة يعمد بل — األدوات من شابهه وما املسطار يستخدم ال الذي املهندس
للمجتمع القوانني ع يرشِّ من عىل يصعب كذلك جيًدا، مهندًسا يصبح أن — األخرى البيوت
األخرى املجتمعات أو األخرى األعمال إىل النظر بمجرد الدولة) السيايس(يف يبارشالعمل أو
جيًدا ًعا مرشِّ يصبح أن عليه) (يصعب والكريتيني— اإلسربطيني كمجتمعات — ومحاكاتها
يمكن وال جميلة، تكون أن يمكن ال جميل غري يشء محاكاة ألن ذلك ممتاًزا؛119 رجًال أو
الفيلسوف إن دائمة. أو خالدة دائم وال إلهي غري بطبيعته هو يشء محاكاة تصبح أن
ألنه ذلك (ب٥٠) ونبلها؛ قوانينه بثبات يتصف الذي هو جميًعا العاملني بني من وحده
املالح يشبه إنه إلهي، هو» ما «كل وعىل الطبيعة عىل مثبت وبرصه يحيا الذي الوحيد هو
ويحيا مرساته يُلقي وهناك ودائم، أبديٌّ هو ما عند حياته «سفينة» يُريس الذي الجيد
بترصيف لنا تسمح ولكنها نظرية، معرفة ذاتها يف املعرفة هذه إن (ب٥١) نفسه. سيد
مهمتها ألن شيئًا؛ توجد أو شيئًا تخلق ال اإلبصار «قوة» أن وكما لها، وفًقا أعمالنا جميع
من تمكننا كانت وإن وتوضيحه، حدة عىل املرئية األشياء من يشء كل تمييز هي الوحيدة
العجز كل عاجزين ألصبحنا لوالها (إذ مساعدة أكرب العمل عند وتساعدنا يشء كل عمل
من الرغم عىل املعرفة، هذه طريق عن نستطيع أننا أيًضا الواضح من فإن الحركة)؛ عن
أو بيشء األخذ تقرير يف بها نستعني كما األعمال، من يُحىص ال حدٍّ تحقيق نظرية، أنها

خري. هو ما كل املعرفة هذه طريق عن نكتسب فنحن الجملة وعىل آخر، يشء تجنب
بوضوح يتبني أن عليه فيجب قلناه، ما فْحص بمهمة يضطلع أن شاء َمن (ب٥٢)
املعرفة مجرد يف ال واملمارسة الفعل يف يكمن للحياة ونافع لإلنسان خري هو ما كل أن
عن بل صحتنا، تفيد التي باألشياء معرفتنا طريق عن أصحاء نبقى ال فنحن بالخري؛
عن بل الثروة، «بماهية» املعرفة طريق عن أثرياء نكون وال بها، الجسم تزويد طريق
خالل من ونبيلة جميلة حياة نحيا ال أننا كله هذا من واألهم كبرية، ثروة اكتساب طريق

كما العميل، النشاط أنواع سائر عىل العقيل النظر أو الخالصة الحكمة تفضيل من هدفه إىل الوصول
التالية. الفقرات يف كما فيه ويبالغ الخطابي األسلوب إىل هنا يلجأ أنه أيًضا القارئ يالحظ

«غري بأنها ووصفها واإلسربطيني للكريتيني السياسية النظم إدانة عىل ضمنًا القول هذا ينطوي 119

عن البعيد الخطابي السياق هذا من موضوعية نتائج استخالص من الحذر فينبغي ذلك ومع جميلة».
الدقيق. التحليل
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الحياة هي هذه ألن 120 الخري؛ عملنا خالل من بل املوجود، عن «الحقائق» ببعض معرفتنا
— نافعة أنها من نقوله ما صح إذا — بدورها الفلسفة أن هذا عن يلزم بحق. السعيدة
األفعال. هذه بمثل القيام يف مفيدة121 تكون أن أو الطيبة، لألفعال ممارسة تكون أن ا إمَّ
— أعتقد كما — كانت122 إن الفلسفة، من يهرب ال أن اإلنسان عىل ينبغي وهكذا (ب٥٣)
اإلنسان كان وإذا الخريات، أعظم من نفسها الحكمة وكانت وتطبيقها الحكمة اكتساب هي
فلماذا املال، سبيل يف الكثرية لألخطار ويعرضها هرقل أعمدة إىل السفر عناء نفسه يجشم
العادي الرجل طبع من أن الواقع الفلسفة؟123 سبيل يف الجهد ويتكلف نفسه عىل يشق ال
منهم ينتظر أن من بدًال الجمهور آراء يتبع وأن ة، الخريِّ الحياة إىل ال الحياة إىل يسعى أن
يل يبدو (ب٥٤) نبيل. هو بما اإلطالق عىل يكرتث وال املال عن يبحث وأن لرأيه، االستجابة
املعرفة «تحصيل أن ا أمَّ كافية، برهنة وأهميته املوضوع فائدة عىل الربهنة تمت قد أنه اآلن
مما «بصحته» االقتناع يمكن أمر فذلك آخر، خري أي تحصيل من بكثري أسهل الفلسفية»
أن يمكن أجًرا الناس من ون يتلقُّ ال للفلسفة حياتهم يَهبُون الذين أولئك إن (ب٥٥) يأتي:
أخرى124 مهارات «تحصيل» يف بذلوه الذي الجهد يبلغ ومهما الجهد، هذا مثل عىل يحفزهم
رأيي يف وهذا الدقيقة، املعرفة نحو رسيع تقدم إحراز من قصري وقت يف يتمكنون فإنهم
جميع إن «تقول» أخرى ُحجة َة وثَمَّ (ب٥٦) الفلسفية. املعرفة تحصيل سهولة عىل دليل
عداها، ما كل ويرتكوا لها يتفرغوا أن خاطر طيب عن ويريدون للفلسفة يأنسون الناس
ملا وعناء جهد مجرد كانت ولو متعة، بها االشتغال أن عىل به يُستهان ال دليل أيًضا وهذا
ميزة الفلسفي النشاط أن هذا إىل أضف طويًال،125 وقتًا بها نفسه يُشقي أن يف أحد فكر
أمكنة أو أدوات أي إىل ممارسته يف املرء يحتاج فال النشاط ألوان من عداه ما كل عن كبرية

:(٢١ ١٠٩٨أ ،١–٨) النيقوماخية األخالق يف أرسطو ذكرها مشهورة أخرى بعبارة العبارة هذه تذكرنا 120
الطيب.» والعمل ة الخريِّ الحياة يف تكمن السعادة «إن

بها. القيام عىل عة مشجِّ أو 121
الفلسفة. أي 122

ه. ٥٠٤د الجمهورية قارن 123

رشحه كما األكاديمية يف الدراسة منها ذهنه يف يستحرض وهو العبارة هذه كتب قد أرسطو لعل 124
املهارات عرب ويتدرجون الهندسة بدراسة يبدءون الطالب كان فقد (٥٢١–٥٣٢)؛ الجمهورية يف أفالطون

ذاتها. امُلثُل ويتأملون الخاصة املعقوالت بني يحيون حيث الجدل قمة يبلغوا أن إىل األربع Technai
بالفلسفة! االشتغال يف املتعة وجد الذي األول املعلم قلب من خرجت قد العبارة هذه تكون أن بد ال 125
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لديه وجدت فقد التفكري، إىل ينرصف» «بأن يهتم األرضإنسان عىل وجد حيثما بل خاصة،
قد نكون هكذا (ب٥٧) يديه). (بني حارضة كأنها بالحقيقة اإلمساك126 عىل القدرة كذلك
من وأن جميًعا، الخريات أعظم وأنها للفلسفة حياته اإلنسان يهب أن اإلمكان يف أن أثبتنا

وحماس. بهمة عليها اإلقبال تستحق األسباب ولهذه واكتسابها تحصيلها السهل
السبب وعن الفلسفية، للمعرفة الحقيقية املهمة عن السؤال إىل اآلن نأتي (ب٥٨)
(ب٥٩) جديدة. نظر وجهة من أرشحه أن اآلن أريد ما وهذا إليها، نسعى يجعلنا الذي
عليه،127 يُسيَطر اآلخر والجزء يُسيطر منها جزء وجسم، نفس من نتألف البرش نحن
أي عليه، السيطرة تتم الذي الجزء وتطبيق األداة وجود يوجد واآلخر يستخدم أحدهما
يف (ب٦٠) واالستخدام. بالسيطرة يقوم الذي بالجزء محددة عالقة عىل دائًما يكون األداة،
شئوننا،128 ويقرر طبيعته بحكم ويسود يسيطر الذي وهو ناحية، من العقل يوجد النفس
كل ويكون عليه، السيطرة ويقبل (ويطيع) يخضع الذي ذلك أخرى ناحيٍة من يوجد كما
بها يختص التي الفضيلة129 النفس أجزاء من جزء كل يحقق عندما طيبة حالة يف يشء
عندما يشء كل قبل الكامل النظام ويسود (ب٦١) الخري. هو الغاية هذه وبلوغ بطبعه،
وكلما فضيلته، تحقيق من بالرشف130 وأجدرهما وأكثرهما النفس جزئَي أفضل «يتمكن»
وازداد لطبيعته املالئمة فضيلته تميزت وتفوًقا امتياًزا أكثر طبيعته بحكم اليشء كان
كما وقيادته، سيادته يف متفوًقا طبيعته بحسب يكون عندما اليشء قيمة وتزداد تفوقها.
الجسد عىل قيمتها يف النفس تزيد كذلك الحيوانات، إىل بالقياس مثًال اإلنسان حال هي

إدراكها. أو 126
إيزواقرطيس لدى أيًضا الفكرة هذه ورود ويالحظ للتحكم، يخضع واآلخر ويسود يتحكَّم أو يحكم أي 127

.(١٨٠ (أنتيدوزيس
األصيل النص نارش من إضافة (٥٨ (الفقرة أن واملالحظ وأعمالنا، شئوننا يف ويقيض زماننا يتوىل أو 128

غريه. أو يامبليخوس عن املأثورة الشذرات يف تدل ولم العام السياق من استخلصها
(أريتيه) Areté املصطلح هذا عن واحدة بكلمة التعبري — سابق هامش يف أرشت كما — الصعب من 129

عن الكالم بصدد مثًال نكون عندما والكفاءة، الصالحية يعني كما األخالقي بمعناها الفضيلة يعني الذي
عند سقراط حوار يف الكلمة ترتدد األخري املعنى بهذا أداء، خري وظيفته يؤدي الحس أعضاء من عضو
هي فصيلتها تكون بحيث الجيد الحصان أو الجيدة العني عن كالمه يف أرسطو عند ترتدد كما أفالطون،

القتال. معارك يف والصمود اإلبصار قوة
.Nous «نوس» العقل هو الجزء بهذا املقصود 130
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يملك الذي هو األعىل يكون النفس داخل ويف والسيطرة)، السيادة يف درجة منه أعىل (ألنها
أو عمله ينبغي بما ويخرب وينهى يأمر الذي ذلك النوع هذا ومن التفكري.131 وَمَلَكة الفعل
األجدر يكون أن بد فال النفس، أجزاء من الجزء هذا فضيلة كانت ما وأيٍّا (ب٦٢) تجنبه.
إن نقول: أن أرى، فيما يصح، إذ لنا، وبالنسبة اإلجمال وجه عىل للجميع بالنسبة باالختيار
ال هذا عن وفضًال (ب٦٣) الحقيقية. ذاتنا هو األوىل، بالدرجة أو وحده سواءٌ الجزء، هذا
لطبيعته املالئمة مهمته133 األشياء) (من يشء حقق إذا خري132 بأنه عمًال نصف أن يصح
ذاته).134 يف هو حيث من بل َعَرضية، بطريقة ذلك يتم ال (بحيث ممكنة صورة أحسن عىل
«كما فضائله، أسمى بأنها نصفها التي هي هذا إنجاز من اليشء تمكِّن التي والفضيلة

الحقة. فضيلته نعتربها»
متعددة الفاعلية من أنواع له للتجزئة والقابل أجزاء) (من املركب اليشء إن (ب٦٤)
آخر بيشء عالقته مجرد يف وجوده يمكن وال طبيعته بحكم بسيًطا يكون ما أما ومختلفة،
اإلنسان135 كان وملَّا (ب٦٥) ماهيته. تميز واحدة فضيلة له تكون أن بالرضورة فيلزم
واحدة مهمة سوى له فليست والعقل137 بالفكر طبيعته136 تُحدَّد وكانت بسيًطا حيٍّا كائنًا
قدرات له كانت إذا أما باملوجودات. الحقة املعرفة أي الدقة، يف املتناهية الحقيقة بلوغ هي
أعظم تحقيق عىل يساعده الذي هو القدرات هذه «تحققه» فعٍل أَْقيَم فإن تميزه، عديدة
وال السفينة، ربَّان فعل هو املأمون والسفر الطبيب، فعل هي مثًال فالصحة ممكن؛ فعل
الحقيقة. عن البحث أنه إال النفس من املفكر الجزء أو الفكر أفعال أقيَم أصف أن يسعني
يحققه الفعل هذا (ب٦٦) النفس، من الجزء هذا به يقوم فعل أسمى هي والحقيقة
ازدادت كلما وجه أفضل عىل تحققه يكون بحيث العلم، تحصيل طريق عن املفكر الجزء

الفهم. عىل القدرة أو 131
جيد. بأنه أو 132

عمله. أو فعله حرفيٍّا: 133

.Kath’auto عنها وتصدر ذاته عن تعرب بطريقة أي 134
ديرنج). من (إضافة واحًدا» كالٍّ بوصفه اإلنسان كان «وملَّا 135

.He ousia وخاصيته ماهيته أو 136
وبالعقل. والنطق التفكري بَمَلكة أي 137
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وكان شيئان ُوجد إذا ألنه الفلسفية؛138 املعرفة لهي للعلم غاية أسمى وإن العلم، قيمة
وقع بسببه الذي هو باالختيار واألجدر األقيم فإن اآلخر، بسبب باالختيار جديًرا أحدهما
الصحة مع اللذة ينتج ملا بالنسبة اللذة مع األمر يكون ما نحو عىل اآلخر، عىل االختيار
َة ثَمَّ وليس (ب٦٧) هذا. عن نتج قد ذلك إن نقول إننا إذ الصحة؛ يسبب ما إىل بالقياس
وظائفنا أسمى قدرة هي بأنها نصفها التي الفلسفية139 البصرية من باالختيار أجدر يشء
هو النفس من العارف الجزء ألن املختلفة، النفس وظائف بني قارنا إذا وذلك النفسية؛140
وفضيلته مجتمعة، النفس بقية من قيمة أكثر األخرى األجزاء مع باالتحاد أو وحده بذاته
بوجٍه الناس عنها يتكلم التي الفضائل من فضيلة أية تكن لم ولهذا (ب٦٨) العلم؛ هي
بلوغها يتم التي فالغاية جميًعا.142 منها أسمى ألنها الفلسفية؛ البصرية فعل من عام141
فضيلة كل فليست ذلك ومع طريقه. عن نبلغها الذي العلم من شأنًا أعىل دائًما تكون
إذ السعيدة؛ الحياة كذلك وال الفلسفية، البصرية عىل مرتتبة نتيجة النفس فضائل» «من
نحو عىل نفسها، هي عنها مختلًفا آخر شيئًا ألنتجت فاعلة الفلسفية143 البصرية كانت لو
الفلسفية البصرية أما البيت.144 من جزءًا نفسه هو يكون أن دون بيتًا البناء فن ينتج ما
أزعم ألنني السعيدة؛ الحياة ومن «النفس» فضيلة من جزء ذلك من العكس عىل فهي
الحياة نفسها هي الفلسفية) البصرية (أي أنها أو عنها تنشأ أن إما السعيدة الحياة أن

كما أيدينا بني الذي الكتاب يف هذا يؤكد وأرسطو غاية، أسمى هي الخالصة النظرية املعرفة إن أي 138
فريى أفالطون أما إلخ. … والنفس النيقوماخية واألخالق امليتافيزيقا وبخاصة كتاباته، سائر يف عليه يلح

٣٥٤ه). (الجمهورية جميًعا واملعارف العلوم قمة هو (الديالكتيك) الجدل أن
الخالص. الفلسفي والتأمل والتدبر والنظر الحكمة أو 139
مرتبة. وأعالها النفسية قدراتنا أسمى هي بأنها أو 140

املعنى وبهذا والحكمة، والعدالة االعتدال)، (أو والتدبُّر الشجاعة األربع؛ الفضائل هذه بها ويقصد 141

عادًة. الناس عليها يتفق التي الفضائل أو الخريات عن (٤٩١ج) الجمهورية يف أفالطون يتحدث أيًضا
السواء. عىل واألخالقي العقيل املجال يف السائدة القوى هو التبرصُّ ألن 142

أن يؤكد أن يحاول وأرسطو سعيًدا، اإلنسان تجعل أن تستطيع ال وحدها الفلسفية البصرية إن أي 143
ذاتها. يف نفسها هي ألنها شيئًا تُنتج ال البصرية هذه

املحرك هو البناء فن يكون وبهذا ومتحرك، محرد وجود أرسطو عند يفرتض تغري أو حركة كل 144

ب٣٠–٣٥ ٤–١٠٧٠ الالم مقالة امليتافيزيقا، وقارن نفسه، البيت وهو منه، الغاية أو الهدف إىل بالنسبة
املواضع. من وغريها
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تكون أن الفلسفية البصرية عىل يستحيل الُحجة146 هذه أساس عىل (ب٦٩) السعيدة.145
هو ما هناك ليس ولكن إليها، املؤدي الطريق عىل الغاية تسمو أن يتحتَّم إذ منتًجا؛ علًما
فضيلة (أي قليل قبل ذكرناها التي األشياء أحد يكون أن إال الفلسفية، الحياة من أسمى
بد فال وإذَن الفلسفية.147 الحياة غري آخر شيئًا فعلُهما وليس السعيدة)، والحياة النفس
منه الغاية تكون أن املستحيل من ألن نظري؛ علم عنه نتكلم الذي العلم بأن التمسك من
املهمتان هما الفلسفي148 والنظر املعرفة تكون هكذا (ب٧٠) عمليٍّا). إنجاًزا (أو إنتاًجا
يف — يمكن حتى البرش، نحن باختيارنا جميًعا األشياء ألجدر إنهما للنفس، الحقيقيتان
اإلبصار إال عنها ينتج لم ولو بالتقدير خليقة تظل التي اإلبصار بقوة نقارنهما أن — رأيي
بسبب شيئًا يحب أن ألحٍد اتفق إذا التايل:149 النحو عىل هذا نثبت أن يمكننا (ب٧١) نفسه.
الذي اليشء لذلك حبٍّا سيزداد أنه الواضح فمن إليه، مضافة صفة بمثابة يكون آخر يشء
ألنه — املثال سبيل عىل — التنزُّه150 إنسان أحب فلو أعىل، بدرجة الصفة هذه فيه تتوافر
عليه، قادًرا نفسه هو وكان منه151 أصح أنه له تبني إذا عليه الَعْدو يُؤثِر فسوف صحي،
يكون فعندما أخرى» ُحجة َة «وثَمَّ قبل. من ذلك عرف لو يُؤثِره أن املحتمل من كان لقد بل
يكون ما بقدر الصادق الرأي بقيمة نُقرُّ إننا (إذ العلمية باملعرفة شبيًها الصادق152 الرأي
مضمون يتعلق وعندما العلمية)، باملعرفة شبيًها عليه ينطوي الذي الحقيقة مضمون
من باالختيار أجدر املعرفة تصبح عندئٍذ العلمية،153 باملعرفة خاص بوجٍه هذا الحقيقة

فيه يبالغ وهو وخطابي، بالغي أسلوب الحجة تقديم يف أرسطو أسلوب أن جديد من القارئ يالحظ 145
املنطقي. ضعفها لتغطية محاولة يكون أن معه يوشك الذي الحد إىل

والتدليل. الحجاج هذا أو 146
تماًما. العكس مثل الفلسفية الحياة إىل يؤديان السعيدة والحياة الفضيلة أن هو املعنى كان ربما 147

.theorein األصيل للفعل استناًدا النظر فضلت وقد الفلسفي، والتأمل التفكري أو 148
العبارات. ووصل للتوضيح «ديرنج» من إضافة 149

األقدام. عىل سريًا الرتيُّض أو 150
التنزه. من أصح أي 151

والتخمني. الظن إىل وأقرب اليقيني العلم من أدنى املعرفة من درجة Doxa الدوكسا أو الصادق الرأي 152
بها تتميز التي السمة هو الصادق الرأي عليه ينطوي الذي الحقيقة مضمون أن نجد عندما أي 153
أن الحالة هذه يف فاألوىل بينهما؛ خيار أمامنا يكون ال عندئٍذ أكرب، بدرجة عليها وتحتوي العلمية املعرفة

املعرفة. ل نفضِّ
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أن عىل كاٍف دليٌل هذا فإن لذاتها، اإلبصار قوة نحب كنا وإذا (ب٧٢) الصادق. الرأي
يحبون ألنهم ذلك (ب٧٣) ممكن؛154 أقىصحد إىل واملعرفة التفكري يحبون جميًعا الناس
بالتكريم جديرة نظرهم) (يف الحياة وليست واملعرفة، التفكري معها يحبون كما الحياة
امَلَلكة هذه يقدرون أنهم والظاهر اإلبصار، «بسبب» وباألخص الحيس اإلدراك بسبب إال
املعرفة،155 من نوًعا تكون أن تكاد الحسية اإلدراكات بسائر عالقتها يف ألنها حدٍّ كل فوق
الحياة نحدد ونحن اإلدراك.156 طريق عن الحياة عدم عن تفرتق الحياة أن بَيَْد (ب٧٤)
ويبدو العيش، تستحق الحياة تَُعِد لم القدرة هذه انتزعت فإذا والقدرة، اإلدراك «بوجود»
وتتميز (ب٧٥) عليها. قيض قد — اإلدراك ومعها — الحياة وكأن الحالة هذه يف األمر
تقديًرا نُقدرها أيًضا ولهذا حدة؛ أشدها ألنها الحس؛ أعضاء سائر عن اإلبصار قوة157
كما الجسم، طريق عن يشء معرفة عىل القدرة هو إدراك كل إن عداها». ما «كل يفوق
بسبب باالختيار جديرة الحياة كانت فإذا (ب٧٦) األذنني؛ طريق عن األنغام السمع يدرك
أن تستطيع النفس ألن الحياة ل نفضِّ كنا وإذا املعرفة، من نوًعا اإلدراك وكان اإلدراك،
هو شيئني بني باالختيار األحق كان إذا ثم (ب٧٧) اإلدراك، طريق عن املعرفة إىل ل تتوصَّ
«إذا (املرغوبة). الصفة بنفس يتصف الذي (اليشء) ذلك — قليل منذ قلت كما — دائًما
جميًعا، وأرشفها باالختيار الحسية158 اإلدراكات أجدر اإلبصار يكون أن لزم سبق» ما صح
الحسية، اإلدراكات سائر ومن الحاسة هذه من باالختيار أَوىل الفلسفية املعرفة تكون وأن
السبب هو وهذا الحقيقة، سيدة هي الفلسفية) املعرفة (أي ألنها نفسها؛ الحياة ومن (بل)

آخر. يشء أي عىل وتفضيلها املعرفة إىل السعي عىل جميًعا الناس يدفع» «الذي

،١) امليتافيزيقا كتاب من «األلفا» مقالة يف وردت التي املشهورة األخرى بالعبارة العبارة هذه تذكرنا 154
املعرفة. إىل بطبعهم يسعون جميًعا البرش إن :(٢١ ٩٨٠أ

يستمتعون الناس يجعل الذي السبب فإن «وهكذا ب١٥) ١٤٤٨ ،٤) الشعر كتاب من العبارة هذ راجع 155

هو إنه يقولون: وربما يستنتجون، أو يتعلمون أنفسهم يجدون له تأملهم أثناء أنهم هو التشابه برؤية
وترجمته). النص ص١٤-١٥، ،١٩٥١ نيويورك، بنرش، (طبعة ذاك»
الحي. غري من الحي تميز التي هي اإلدراك عىل القدرة إن أي 156

أرسطو عند األسايس املصطلح معنى ظاللها اختالف عىل تؤدي كلمات كلها وامَلَلَكة والقدرة القوة 157
.(energeia وتحقًقا فعًال يصبح أن يمكن الذي dynamis (الديناميس واالستعداد القوة وهو

الحواس. أجدر أو 158
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أهنأ يعيشوا أن عىل قادرون العقلية159 الحياة يختارون الذين أولئك أن ا أمَّ (ب٧٨)
عن الكالم املمكن من أن يبدو (ب٧٩) بعد. يأتي مما سيتضح ما فذلك ممكنة، حياة
ونحن الفعل، جهة من عنها نتكلم كما القوة جهة من عنها» نتكلم «فنحن بمعنيني؛ الحياة
(كائنات) بأنها اإلبصار عىل قادرة وُولدت أعني لها التي الحية الكائنات جميع نصف
شيئًا، وأبرصت الرؤية عىل قدرتها استخدمت أو عرًضا عيونها أغمضت سواءٌ مبرصة،
الفعيل160 والنظر االستخدام بأنه أحدهما فنصف واملعرفة، العلم عىل نفسه اليشء ويصدق
من الحياة نميز كنا إذا (ب٨٠) العلم. عىل والحصول املقدرة امتالك بأنه اآلخر ونصف
عن نتكلم وكنا امتالكها، عدم أو الحيس اإلدراك عىل القدرة امتالك أساس عىل الحياة عدم
إمكان بمعنى وكذلك لإلدراك، الفعيل االستخدام من املعتاد اللغوي باملعنى بمعنيني؛ اإلدراك
هذا من تبني فقد يدرك)؛ أيًضا النائم أن قولنا يف السبب هو هذا أن (ويبدو اإلدراك161
الحقيقي باملعنى يحيا إنه املستيقظ عن نقول فنحن بمعنيني؛ كذلك الحياة عن نتكلم أننا
الفعيل162 النشاط إىل االنتقال عىل القوة يملك ألنه حي إنه النائم عن ونقول للحياة، والكامل
هذه إىل وبالنظر األساس هذا عىل لألشياء؛ الفعيل اإلدراك وعىل اليقظة عىل عالمة يُعد الذي
نستخدم إذَن دمنا وما (ب٨١) حي. النائم إن نقول أن لنا يحق والفعل) القوة (بني التفرقة
نقول: فسوف أخرى،163 ناحيٍة من واالنفعال ناحيٍة من الفعل هما بمعنيني، الكلمة نفس
تعني املثال سبيل عىل «فيعرف» تعبري،164 أوىف للكلمة الحقيقي املعنى عن يعرب األول إن
القدرة يملك أنه أو شيئًا يبرص أنه تعني «ويرى» يمتلكها، أو معرفته يستخدم امرءًا أن

ل والتأمُّ للنظر صاحبها يهبها التي الحياة وهي به، وتهتدي العقل مع تتفق التي الحياة حرفيٍّا: 159

الخالص. والتدبُّر
املعروفة نظريته يبسط أن هنا يحاول أرسطو أن القارئ ويالحظ — بالفعل تتحقق التي املشاهدة أو 160
سبيل عىل (راجع البحث مجاالت مختلف عىل السحري! كاملفتاح — طبقها التي وهي والفعل، القوة عن

التعليقات). وكذلك ٢٤ ١٢١٩أ ،١ ،٢ األويديمية األخالق املثال
الوجود عن نظريته أساس عىل اإلدراك يف بحثه يتابع أرسطو يزال وال له، واالستعداد عليه القدرة أي 161

بالفعل. والوجود بالقوة
إىل االنتقال تفيد األصلية الكلمة ولكن والتحقق، الفعل حال إىل واالستعداد القوة حال من االنتقال أو 162

الحركة.
أخرى. جهة من معني حال يف والوجود جهة من واآلن هنا الفعل بمعنى أي 163

وأكمل. أكرب بدرجة أو 164
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بصدد نكون فعندما (ب٨٢) أعىل؛ قيمة عن األول املعنى يعرب الحالني ويف اإلبصار، عىل
فقط، «األكثر» بمعنى «األعىل» عن نتكلم ال املنطوقة، الكلمة نفس عليها تنطبق أشياء
عىل نقول وهكذا املنطقية).165 الناحية (من واألسبق األَوَىل بمعنى كذلك عنه نتكلم وإنما
بحكم يكون الذي «اليشء» وأن الصحة، يسبب مما درجًة أعىل خريٌ الصحة إن املثال سبيل
أننا بَيَْد خريًا، ينتج الذي «اليشء» ذلك يفوق خري هو باالختيار جديًرا ذاته ويف طبيعته
ألننا املعنى؛ بنفس تُقال ال كانت وإن مًعا، االثنني عىل تُقال «الخري» الكلمة نفس أن نالحظ
أن لنا يجوز ولهذا (ب٨٣) الفضيلة؛ عىل نطلقها كما النافعة األشياء عىل الخري صفة نُطلق
«يحيا بنفسه166 الفاعل وأن النائم، «حياة» من درجًة أعىل حياًة يحيا املستيقظ إن نقول
نُصب املنطقية األولوية وضعنا ولو فحسب. النفس يمتلك ممن درجًة أعىل حياة» كذلك
يعيش بأن له تسمح حال يف أنه ذلك حي؛ األول ألن يحيا األخري إن نقول أن ألمكننا أعيننا
توفرت إذا ييل: ما األحوال كل يف تعني الفاعلية إن (ب٨٤) االنفعال.167 أو الفعل حياة
وإذا فاعل»، إنه عنه نقول «فإننا الواقع، يف ومارسه بفعل القيام عىل القدرة الناس ألحد
وأكربها القدرات هذه أفضل بممارسة قام لو فاعل إنه قلنا القدرات، من عدًدا يمتلك كان
إما فهو الناي يعزف كان فإذا مزدوج، ناي عىل بالعزف مثًال الناي عازف يقوم كأن قيمة،
وكذلك جميًال)، عزًفا يعزف (أي عالية درجة عىل فاعًال أو الجملة وجه عىل فاعًال يكون أن
يفعل من إن نقول أن إذَن يلزم فاعل). كلمة نستخدم (عندما أخرى حاالت يف األمر يكون
بممارسة يقوم الذي أن ذلك درجة؛ أعىل فعله يف يبلغ إنما الصحيح وجهه عىل «الفعل»
ويؤدي عينيه نُصب الخري) (وهو هدًفا يضع إنما ودقيقة جميلة بصورة األفعال من فعل
كما النفس، فاعلية إن (ب٨٥) الطبيعة). عليه أملته ما يفعل (أي طبيعية بطريقة عمله

أن يُالحظ — املنطقية األولوية إىل يرجع ما بقدر الكمية الكثرة إىل يرجع ال اليشء قيمة ارتفاع إن أي 165
شيئًا كانت واألدنى األعىل بني التفرقة أن يبدو ولكن غريب أسلوب اللغوي التحليل هذا يف التقييم أسلوب
مثًال (راجع امليادين شتى عىل يُطبقها فنراه نفسها، كتاباته ويف ألرسطو املعارصة الكتابات يف مألوًفا
واألدنى األعىل بني «القيمي» التمييز هذا وراء ولعل ب٣٣)، السابقة الفقرة وكذلك ،١–٧ الخطابة كتاب

املظهر. عىل الوجود وتفوق املوجودات نظام تسلسل يف وأعمق أوسع نظر وجهة
هو درجة الناس أعىل أن قليل بعد وسنرى بالفعل، ويطبقها وَمَلكاته النفسية قواه يستخدم الذي أي 166
املوجودات. تأمل إىل منرصفة خالصة عقلية حياة يحيا أي النفس، من األعىل الجزء يستخدم الذي الحكيم
عىل الحياة صفة نطلق بأن لنا يسمح الذي هو النشطة الفعل حياة يحيا األول بأن علمنا إن أي 167

الفعل. حياة إىل ينتقل أن استطاعته يف كان وإن بالقوة، الحياة عىل يقترص الذي الثاني

52



للفلسفة دعوة

العقيل؛ والتأمل التفكري عىل — التفضيل نحو عىل أو تامة بصورة — تقوم قلت، أن سبق
تفكريًا يفكر الذي أن يستنتج أن إنسان كل عىل يسهل كما نرى، أن علينا يسهل ولهذا
يتفرد الذي هو الحقيقة أجل من جهده أقىص يبذل الذي وأن حياة، أقيم يحيا صحيًحا
عىل ويتفلسف يفكر الذي اإلنسان يفعله ما وهذا ممكنة.168 حياة بأفضل الناس دون من
املعرفة يمتلكون الذين ألولئك الكاملة الحياة وتتوفر الدقة،169 يف املتناهي العلم أساس
للوجود، مساوية حي كائن كل عند الحياة كانت وملا (ب٨٦) يتفلسفون. عندما الفلسفية
الوجود أقىصدرجات يبلغ الذي هو جميًعا الناس دون من الفيلسوف170 أن الواضح فمن
ويوجه فلسفية ممارسة أفعاله يمارس عندما وخصوًصا الكلمة،171 لهذه الحقيقي باملعنى

املعرفة.172 إىل املوجودات أقرب إىل فكره
ذاتها يف تنطوي عائق يعوقها ال التي الكاملة الفاعلية أن هذا إىل أضف (ب٨٧)
بَيَْد (ب٨٨) الفرح، عىل بعثًا األفعال أكثر الفلسفية173 الفاعلية كانت ولهذا الفرح؛ عىل
نفس ليس بفرح الرشب عىل واإلقبال بفرح فالرشب بالفاعلية؛ عالقته تتفاوت الفرح أن
ال رشابًا فيتناول بالعطش، يشعر أن دون إنسان يرشب أن من يمنع يشء ال إذ اليشء؛174
يتفق ألنه بل الرشاب بتناول ال بالفرح ذلك مع يحس أن يمنع» يشء «وال متعة، له يوفر
التأمل، موضع نفسه هو يكون أو شيئًا يتأمل أن ما، مكاٍن يف جلوسه أثناء «َعَرًضا»، له
من يأتي ال فرحه ولكن بفرح، ويرشب بالفرح يشعر إنه الحالة) هذه (يف عنه نقول سوف
والتعلم والجلوس امليش، كذلك نصف الطريقة وبنفس بالرشب، يفرح ال أنه كما الرشاب،

اإلنسان حياة تكون وال الحياة، من ممكنة درجة أعىل هو واملقصود ممكنة، حياة وأسمى أعظم أي 168
العقل. عليه يمليه ما وفق ويعيش الحقيقة عن للبحث يهبها حتى الناس من غريه حياة من وأعظم أقيم
الذي الخالص النظر أو التفلسف هو أرسطو رأي يف واملقصود ممكنة، معرفة أدق وفق حرفيٍّا: 169

األوىل. العلل أو املبادئ عن البحث من ينطلق
.Ho Phronimos الفلسفي النظر صاحب أو املتدبر كلمة أرسطو يستخدم 170

والعمق. الشدة يف الوجود درجات أقىص يريد لعله 171
التي األشياء نعرف ال ألننا املعرفة؛ عىل وأيرسها املوجودات أبسط هي التي األوىل املبادئ بها املراد 172

(ب٣٨). رقم تحت السابقة الفقرة راجع املبادئ، هذه طريق عن إال معرفتها يمكننا
الخالص. النظري الفعل حرفيٍّا: 173

مبسًطا عرًضا العريض، والوجود الجوهري» «الوجود بالذات الوجود، يف نظريته أرسطو يعرض هنا 174

والفعل. القوة عن نظريته إىل ٩٠ رقم الفقرة يف يعود ثم الجميع، متناول يف
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األلم أو بالفرح عَرًضا نشعر ألننا ال مؤلم، أو مفرح بأنه الحركة أنواع» «من نوع وكل
األلم، أو بالفرح نفسه الفعل هذا طريق عن نحس جميًعا ألننا بل الفعل، بهذا قيامنا أثناء
مفرًحا حضورها يكون التي املفرحة الحياة تلك عىل الفرح صفة نطلق وكذلك (ب٨٩)
متعلًقا بالحياة فرحهم يكون ملن بالنسبة مفرحة حياة عن نتكلم وال يعيشونها، ملن بالنسبة
بالحياة يسعدون والذين فرحتهم مصدر نفسها الحياة تكون للذين بالنسبة بل ما، بيشء
حياة من درجة أعىل املستيقظ حياة إن نقول االعتبارات هذه إىل وبالنظر (ب٩٠) ذاتها.
بالحياة الفرح أن نزعم كما العقل، من الخايل من درجة أعىل حياة يحيا العاقل وأن النائم
أن يمكن (ب٩١) الحقة. الحياة هي النفس ففاعلية للنفس؛ اإلنسان استخدام من يأتي
أعمق «اإلنسان» يفكر أن هو جميًعا أهمها ولكن مختلفة، أنحاء عىل النفس فاعلية تكون
أو — وحده هو الفلسفي التفكري عن يصدر الذي الفرح أن إذَن الثابت فمن ممكن؛ تفكري
اإلحساس «ويكون» فرح، يف الحياة تكون وهكذا بالحياة، الفرح — التفضيل وجه عىل هو
ذلك التفضيل؛ وجه عىل بهم يتعلق أو وحدهم الفالسفة به يختص أمًرا بالفرح الحقيقي
االحتفاظ عىل دائًما وترص املوجود مبادئ أسمى عىل تتغذى التي أفكارنا أصدق فاعلية أن
يف الفاعلية ألوان من عداها ما كل عىل تتفوق التي هي الفاعلية هذه لها، املالزم بالكمال
باألفراح يستمتعوا لكي يتفلسفوا أن العقالء عىل ينبغي ولهذا (ب٩٢) بالحياة؛ الفرح خلق

الطيبة.175 الحقيقية
النتيجة، نفس إىل نصل أن يمكننا سعيًدا؟» اإلنسان تجعل العقلية الحياة «هل (ب٩٣)
عن كذلك بل فحسب، السعيدة الحياة عليها تقوم التي الجزئيات يف النظر طريق عن ال
تكون كما أنه بوضوح فلنؤكد كل، هي حيث من السعادة176 وتأمل املشكلة تعمق طريق
رفعة من عليه ُطِبعنا ملا تبًعا بنا عالقتها تكون كذلك بالسعادة، العقلية177 الحياة عالقة
إىل يؤدي الذي هو باالختيار الجدير اليشء أن يجدون الناس جميع أن ذلك ِضعة؛178 أو

الفقرات يف يكون وأن الفقرة هذه يف ترصف قد «يامبليخوس» يكون أن «ديرنج» األستاذ ح يُرجِّ 175

إيراد عىل واقترص السعادة عن مطولة أصلية فقرة اختصار د تعمَّ قد (٩٦ إىل ب٩٣ (من التالية األربع
التعليقات). يف والسعادة اللذة عن أرسطو نظرية (راجع منها متفرقة شذرات

الحياة. يف السعادة أي 176
إلخ. … للسعادة بالنسبة التفلسف يكون كما حرفيٍّا: 177

النيقوماخية األخالق (قارن الشأن قلييل أناًسا أو وزن ذوي أناًسا لكوننا تبًعا بطبعنا، عالقتها تكون أو 178
ب١). ١١٤٤ ،١٣ ،٦
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سعداء تجعلنا التي األشياء أن هذا إىل أضف عليها، مرتتبة نتيجة يكون الذي أو السعادة
َمَلكة بأنها إما السعادة نُعرِّف إننا (ب٩٤) مفرًحا. اآلخر وبعضها رضوريٍّا بعضها يكون
أو الفرح، من ممكن قدر أعظم أو «أخالقية»، فضيلة بأنها أو الحكمة، من ونوع عقلية179
فمن التفكري عىل القدرة هي السعادة كانت إذا (ب٩٥) مجتمعة. األمور هذه كل تعني بأنها
فضيلة هي كانت وإذا وحدهم، الفالسفة نصيب من ستكون السعيدة الحياة أن الواضح
اقترصت سواءٌ هؤالء، نصيب من أيًضا فستكون بالفرح، الغنية الحياة هي أو النفس
دخيلتنا،180 عىل املسيطرة هي الفضيلة لكن الجميع، من بها أحق كانوا أو وحدهم عليهم
بعث عىل جميًعا» «األشياء أقدر هي التفكري َمَلكة كانت بغريه شيئًا نقارن أن شئنا وإذا
لوجب الحياة)، (يف السعادة تجلب األمور هذه كل أن أحد زعم لو وحتى والرسور، الفرح
عىل التفلسف يجب لهذا (ب٩٦) التفكري؛181 عىل القدرة هي بأنها السعادة) (أي تعريفها
نذكر أن شئنا إن — هو أو نفسها، الكاملة الحياة هو يكون أن إما ألنه عليه؛ القادرين كل

إليها.182 النفس تقود التي الوسائل أنجح — واحدة حالة
اآلراء بعض بذكر موضوعنا عىل الضوء نسلط أن اآلن املناسب من لعل (ب٩٧)
أن يمكن إنسان من ما أنه للجميع الواضحة األمور من (ب٩٨) عام. بوجٍه بها املعرتف
محروًما نفسه هو يكون بينما والغنى، الثروة من قدر بأعظم مزودة تكون قد حياة يختار
يتمتع أن له أتيح لو ذلك عىل أيًضا يقدم لن وهو بالجنون، ومصابًا التفكري عىل القدرة من
الناس أن يف ِمراء وال املجانني، بعض يعيش كما فيه يعيش الذي الوقت يف اللذات بأروع
عىل للقدرة مضادة البالهة أن ويبدو آخر، يشء أي من تفر مما أكثر البالهة183 من تفرُّ
نتحاىش حني أننا ذلك (ب٩٩) اآلخر؛ ويختار الضدين هذين أحد يتجنب واملرء التفكري،
أن أيًضا يبدو الُحجة هذه أساس وعىل الصحة، عليه نُؤثِر ألننا ذلك نفعل فإنما املرض
يرجع ال االختيار» هذا بأن العلم «مع باالختيار، جميًعا األشياء أقدر هي التفكري عىل القدرة

.Phronesis الحكيم العاقل والتدبُّر التفكري عىل القدرة بأنها أي 179
فينا. ما عىل سيطرة أو تحكًما األشد هي حرفيٍّا: 180

التفكري. عىل القدرة وهي تُميزها، سمة بأهم تعريفها وجب أي 181
الكاملة. السعيدة الحياة إىل أي 182

التفكري. وانعدام والُحمق البالدة أو البالهة 183
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فحتى العام)،185 الرأي شهادة تؤيده أمر (وهذا عليها،184 مرتتبة نتيجة أي إىل الواقع يف
فسوف منه، شفاء ال مرًضا املفكرة نفسه يف مريًضا ذلك مع وظل يشء، كل امرؤ امتلك لو
عنه كذلك تُغني لن مزاياه سائر ألن باالختيار؛ جدير غري شيئًا إليه بالنسبة الحياة تكون
وتُواتيهم بالفلسفة يتصلون ما بقدر — الناس جميع يرى هذا أجل من (ب١٠٠) شيئًا،
السبب ولهذا القيمة، عديمة بجانبها» «تُعد األشياء بقية أن — منها يشءٍ تذوُّق عىل القدرة
الطفولة؛186 حالة يف أو ْكر السُّ حال يف حياته نهاية حتى يبقى أن منا أحٌد يحتمل لن
يمكن ال أنه غري اإلمتاع، غاية ممتًعا الواقع يف النوم يكون قد نفسه السبب ولهذا (ب١٠١)
املمكنة؛ اللذات187 بكل يتنعم النائم بأن سلمنا ولو حتى اليقظة»، «عىل ل يُفضَّ أن أبًدا
العكس عىل فهي اليقظة، تصورات أما كاذبة، النوم يف تَِرد» «التي التصورات188 أن ذلك
تعرف ما غالبًا النفس أن يف إال يختلفان ال واليقظة النوم أن والحق صادقة. ذلك من
إنما األحالم جميع ألن الدوام؛ عىل تخدع فهي النوم يف أما اليقظة، «حال» يف وهي الحقيقة
عىل تدليًال املوت يهاب العادي190 الرجل كون فإن وكذلك (ب١٠٢) وأوهام.189 صور هي
وتسعى واملجهول، الغامض من تعرفه، ال مما تهرب إنها واملعرفة، التعلم يف النفس رغبة
ندين الذين أولئك إن نقول يشء كل قبل السبب ولهذا واملعروف؛ الواضح191 إىل بطبعها
األب نحو نشعر أن علينا وأن بالتكريم، منا الناس أجدر هم والنور الشمس برؤية لهم
كما — إنهما الخريات، أعظم من به» ننعم «فيما السبب ألنهما (واإلجالل)؛ بالخشوع واألم
اعتدنا التي باملوضوعات نسعد نفسه السبب ولهذا ورؤيته. باليشء معرفتنا عىل — يل يبدو

بأي هذا يرتبط أن دون باالختيار ذاتها حد يف جديرة التفكري) ملكة (أو التفكري عىل القدرة إن أي 184
عليها. مرتتب يشء

يامبليخوس. من إضافة هذه 185

ب٢٢. ١٢١٥ ،١–٥ األويديمية األخالق يف أيًضا الفكرة هذه ترد 186
املمكنة. األفراح كل أو 187

.Phantasmata التخيالت أو 188
وخادع. كاذب واقع ال أو 189

العامة. أو 190
املرئي. أو 191
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هذا كل أصدقاء.192 بأنهم نعرفهم الذي الناس هؤالء ونصف ألفناهم الذين وبالناس عليها
فنحن والواضح، املعروف نحب كنا وإذا والواضح، واملرئي املعروف نحب أننا بجالء يبنيِّ
أن «يقتيض» التملُّك نظر وجهة من األمر أن وكما (ب١٠٣) والتفكري. املعرفة نحب باملثل
يحصلون التي األشياء نفس هي العيش ملجرد الناس عليها يحصل التي األشياء تكون ال
إليه نحتاج الذي التفكري إن التفكري. مللكة بالنسبة األمر فكذلك سعداء، ليعيشوا عليها
الكاملة،193 للحياة إليه نحتاج الذي التفكري نفس هو — رأيي يف — ليس الحياة ملجرد
يصيل أنه صحيح األول. الجانب عىل قرصجهده إذا العادي للرجل العذر نلتمس أن بد وال
ُمجرد من تمكن إذا باالبتهاج يشعر ولكنه الحياة»، «يف السعادة عىل» «الحصول أجل من
ال أن ا حقٍّ املضحك من فإن ثمن، بأي بالحياة يرىض أن يرفض إنسان ُوجد وإذا العيش.
من تمكنه التي التفكري ملكة عىل يحصل لكي وسيلة بكل نفسه عىل ويشق جهد كل يتحمل
استطعنا إذا بعد سيأتي مما اليشء نفس نعرف أن وسعنا ويف (ب١٠٤) الحقيقة، معرفة
التي األشياء تلك جميع أن سنكتشف عندئٍذ خالصة، نظرة البرشية الحياة إىل ننظر أن
عدم،194 اإلنسان أن بحق أيًضا يُقال ولهذا بالظالل؛ لعب سوى ليست عظيمة للناس تبدو
وال مضحكة أشياء والجمال والعظمة فالقوة دوام)؛ (أو ثبات له اإلنسان يخص يشء وأال
دقيقة. رؤية يشء أي رؤية عن لعجزنا إال الصورة195 هذه عىل لنا تبدو ال وهي لها، قيمة
يُروى الذي — لينكويس196 البرصمبلغ حدة من يبلغ أن أحد استطاع ولو (ب١٠٥)
رؤية يحتمل أن مقدوره يف كان فهل — واألشجار الجدران خالل ببرصه ينفذ كان أنه عنه

والفرح األبوين واحرتام لآللهة، الخشوع يُبارك الذي القديم اإلغريقي بالرتاث أرسطو يهيب هنا 192

النيقوماخية، األخالق املثال سبيل عىل راجع األخرى، كتاباته يف هذا نجد ما وكثريًا واألصدقاء، بالصداقة
ب١٦. ١١٦٣ ،١٦ الثامنة، املقالة

يف العملية الفطنة عىل ناحيٍة من يدل التفكري أن من قبل من عرفناه ما بوضوح أرسطو يكرر وهنا 193

الخالص. النظري التفكري عىل أخرى ناحيٍة من يدل كما الحياة
التعليقات). (انظر ألفالطون «فايدون» محاورة يف َوَردت كلمة بالظالل الرسم أو واللعب يشء، ال أو 194
«بوئتيوس» ويردد — حقيقية خريات فنظنها أنفسنا نخدع أو تخدعنا ظاهرية، خريات مجرد أنها أي 195
عليه املحكوم السجني توايس التي الجليلة الحكمة سيدة لسان عىل تقريبًا األلفاظ بنفس العبارة هذه
برصك.» لوهن بل لطبيعته يرجع ال جميًال لك يبدو ما «إن بكربياء: مصريه مواجهة عىل وتشجعه باملوت

السطور. لكاتب الحكمة» «مدرسة يف الفلسفة» «عزاء كتابه عرض انظر
الكتاب هذا أرسطو فيه ألَّف الذي الوقت نفس يف ُكتبت التي — السابعة رسالته يف أفالطون يذكر 196

فهم عن يعجزون الذين أولئك عن حديثه معرض يف برصه بحدة األساطري تغنت الذي لينكويس اسم —
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الرشف إن منه؟ ُركب الذي البؤس كل معه رأى إذا به»197 امُلحتفى ألكيباديس «مثل رجل
(يف يطفحان آخر، يشء أي من أكثر وراءهما السعي عىل الناس اعتاد اللذين والشهرة،198
يبذل أن السذاجة من سيجد األبدية األمور من شيئًا رأى من ألن يوصف؛ ال بُحمق الواقع)
ضعفنا إن العمر؟ طويل أو دائم اإلنسان شئون من شأن وأي األشياء، هذه سبيل يف جهًدا
(ب١٠٦) عظيًما، لنا يبدو اليشء هذا يجعالن اللذان — رأيي يف — هما حياتنا وقرص
نحن منا من ومبارك؟ سعيد بأنه يزعم أن يملك الذي ذا فمن االعتبار يف هذا أخذنا لو
باالنتماء الناس ألحد يُسمح عندما يُقال (كما البداية منذ الطبيعة بحكم سواءٌ نشأنا الذين
من إلهية لحكمة إنها أال جنيناه؟199 ذنٍب عن ر نُكفِّ أن علينا وكأن األرسار) عبادة إىل
كبرية ذنوب عىل لنا عقاب حياتنا وإن الكفارة، تقدم أن النفس عىل إن قالوا عندما القدماء
توضيًحا بالجسم النفس ارتباط رأيي يف لتوضح التالية الصورة وإن (ب١٠٧) ارتكبناها.
بربط املساجني تعذيب إىل يلجئون كانوا ما كثريًا أنهم من الثوريني عن يُروى فكما ا؛ تامٍّ
العضو ويقيدون الوجه مواجهة يف الوجه يجعلون بحيث املوتى بجثث (منهم) األحياء
ة،200 الحاسَّ أعضائه بكل وملتصقة الجسد يف منترشة النفس أن يبدو فكذلك بالعضو،
الذي الواحد اليشء هذا سوى مبارك أو إلهي هو ما البرش عند فليس وإذَن (ب١٠٨)
وملكة العقل من فينا يوجد ما به وأقصد أجله»، «من الجهد يبذلوا أن وحده يستحق
كياننا.201 عليه ينطوي ما كل من اإللهي وحده وهو الخالد، وحده أنه ويبدو التفكري،
بفضل نُظمت قد ومضنية شقية بطبيعتها أنها من الرغم عىل حياتنا، وإن (ب١٠٩)

كتابي يف نصفها انظر ٣٤٤أ، السابعة (الرسالة يبرصون جعلهم عن نفسه لينكويس ويعجز الفلسفة
املنقذ).

الذي الجميل سقراط صديق التعس، اإلغريقي الفارس هو ٤٠٤ق.م) إىل ٤٥٠ حوايل (من ألكيباديس 197

بالخيانة واتُّهم إسربطة إىل وفر الحرب يف نكبتها يف تسبب ثم أثينا يف شهرته وذاعت إليه بركليس قربه
الذي الفلسفة» «عزاء يف بوئتيوس عند ورد وإنما يامبليخوس، نص يف االسم يرد ولم حياته، أواخر يف

الفلسفة. دراسة عىل الحث أو هورتنزيوس شيرشون كتاب عن األرجح عىل أخذه
الطيبة. والسمعة املجد أو 198

فيثاغورس وعند الوحيدة أنكسمندر عبار يف صداها يرتدد التي األورفيني عقيدة إىل إشارة لعلها 199

رشقية. أصول ذات ولعلها وأفالطون،
الحياة. تمتلك الجسم يف ة الحاسَّ األعضاء جميع أن أرسطو يقصد ربما 200

وقدرات. َمَلَكات من كياننا يضمه وما فينا ما كل من أو 201
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إلهيٍّا يبدو اإلنسان يجعل ا حدٍّ الروعة من بلغ تنظيًما — املَلكة هذه يف املشاركة عىل قدرتنا
هو العقل «إن بحق: يقولون الشعراء أن ذلك (ب١١٠) الحية؛ الكائنات سائر إىل بالقياس
اإلله.» من جزء عىل تنطوي (الغائية) اإلنسان حياة إن يقولون كما فينا،202 «الكامن» اإلله
أن يبدو إذ هنا؛203 من ويميض الحياة يودع أو يتفلسف أن إما اإلنسان عىل ينبغي هكذا

فارغ. ولغو حمقاء ثرثرة هو إنما ذلك عدا ما كل

٤٢٧ق.م) حوايل إىل ٤٩٩ حوايل (من أنسكاجوراس الفيلسوف إىل النص هذا يامبليخوس ينسب 202

تُقال أن يمكن ولهذا الكون؛ وينظم األشياء ن يكوِّ الذي املحرك املبدأ هو نوس»، العقل «أن يروي: الذي
فينا.» الكامن اإلله هو النوس «إن التايل: الوجه عىل العبارة هذه

فيدون ب، ١٧٦أ ثياتيتيوس ،٥١٢ «جورجياس، التالية: أفالطون محاورات الصدد هذا يف راجع 203

الفلسفة، يف السعادة عن والبحث الفضيلة وممارسة األرضية، الخريات باحتقار النصح نجد حيث ٦٤أ»
— هللا إىل أقربهم هو عدًال الناس فأكثر — وعادًال مستقيًما اإلنسان يصبح بأن يهتم أفالطون كان وإذا

الفلسفية. والبصرية للعقل وفًقا والحياة العقل قيمة من باإلعالء االهتمام يف عنه يختلف أرسطو فإن
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ظل يف الخلق سمو أن عىل النص من الفقرات هذه يف األساسية الفكرة تقوم (ب٢–٥)
امتالك عىل تتوقف ال السعادة وأن واالنحطاط، الرش مع والغنى الجاه من أفضل الفقر
أفكار من أرسطو انطلق وقد الطيبة. النفسية الحالة عىل بل الخارجية واملظاهر الخريات
والقوانني ه) (٢٩د والدفاع (٢٧٨ه/٢٨٢د) أوريثيديموس محاورات يف وردت مشابهة
يقدرون الذين التعساء عن (ب٣) الفقرة يف ترد التي الفكرة يف أما ألفالطون، ب) (٦٦١أ
،٧–١) أفالطون جمهورية إىل فيها الرجوع فيمكن النفس خريات يقدرون مما أكثر الثروة

ب٢٧–٣٧). ١٢٤٨ ،٨–٣) األويديمية واألخالق (٢٣–٣٥ ١٣٢٣أ
لطوبيقا األفرودييس(يفرشحه اإلسكندر عبارة عىل الفقرة هذه النصيف يعتمد (ب٦)
كتابه يف رضورته عدم أو التفلسف رضورة عن أرسطو كالم فيها يذكر والتي أرسطو)،
رضورة عن املقدمة يف عنها تحدثنا التي املشهورة العبارة أما (الربوتريبتيقوس)، الحايل
الفقرة كانت وإن املأثورة، الصيغة بنفس الكتاب هذا يف ترد فلم األحوال كل يف التفلسف

واضًحا. تعبريًا معناها عن تعرب (ب١١٠) منه األخرية
الشديدين، والتعديل النصباالختصار هذا يف تدخل «يامبليخوس» أن يبدو (ب٧–٩)

الفقرات: برتتيب نقدمها التي التالية األفكار عن األصل يف يعرب كان أرسطو ولعل

بالنسبة أهميتها وخصوًصا العملية، الحياة يف الفلسفة دور بالبحث نتناول أن نريد (١)
الدولة. رجل أو للسيايس

مرض، األدوات هذه استخدام وسوء أدوات، مجرد املادية واألشياء الجسد إن (٢)
تحصيل علينا ينبغي ولهذا غريه؛ يصيب مما أكثر استخدامها ييسء من يصيب ورضرها
أحوج ألنه السيايس عند التحصيل هذا رضورة وتشتد األدوات، استخدام بطريقة العلم

إليه. الناس
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واإلدراك التفكري بني الحاسمة أفالطون لتفرقة تعرضضمنًا قد أرسطو يكون ربما (٣)
الخالص الفكر يتحرك ولهذا املتعالية. امُلثل هي الفكر يحققها التي فاملوضوعات الحيس.
عن حاسًما اختالًفا عنده العلم يختلف هنا ومن املجردة، املعقوالت عالم هو آخر عالم يف
يف عرضها كما أرسطو عند الحسية النزعة تتبعنا وإذا بحال. يتطابقان وال الظن أو الرأي
بالقوة العقل يف املوجودة امَلَلكة ق تُحقِّ التي هي املخيلة صور أن وجدنا النفس عن كتاباته
من راقية مرحلة الحالة هذه يف يُعد أن يمكن الذي العقل يف تتحقق أنها أي فعليٍّا، تحقيًقا
فحسب الدرجة يف فرًقا والرأي العلم بني عنده الفرق يكون بهذا والتخيل. التصور ملكة
أساس عىل األخري هذا يقوم أن برشط الرأي، مجرد عن مختلًفا يكون أن العلم يحتاج ال (إذ
عىل واملالحظ ب٣). ٧٢ ،١-٢ الثانية والتحليالت ب٣٣، ١٣٩ ،٦–٢ الطوبيقا قارن متني،
النظر إىل لتنتهي التجربة من تبدأ أرسطو أفكار أن كله الكتاب ويف املوضع هذا يف حال كل
يصل ال أو ليصل — النظر من عادًة يبدأ الذي أفالطون من العكس عىل وذلك الخالص،

التجربة. عالم إىل —

البحث، يف ومنهجهما الرجلني تفكري بني األسايس التعارض عن تعبري الواقع يف وهذا
من أناس إىل بحديثنا نتوجه كنا «ملا النص من الفقرات هذه بها تبدأ التي العبارة عن أما
مشابهة بعبارة تذكرنا فهي إلخ» … إلهية طبيعة ذات حياة لهم الذين أولئك إىل ال البرش
لنا يحق فهل ٧٣٢ه). (القوانني اآللهة عن ال البرش عن نتكلم أن علينا إن تقول: ألفالطون

بأرسطو؟! أفالطون تأثر أم بأفالطون، متأثًرا أرسطو أكان نسأل: أن
التي الفكرة وهي «الغائية». عن أرسطو فكرة الفقرات هذه تلمس (ب١٠–١٧)
الفكرة، هذه بسبب تُهاجم تزال وال فلسفته هوجمت ولقد بخاتمها. وتطبعه مذهبه ج تُتوَّ
أن له ينبغي وال يبحث ال الذي الطبيعي العلم تطور تعويق بتهمة تُدان تزال وال وأُدينت
يف ليصوغها البعض ببعضها وعالقاتها الظواهر أسباب يدرس وإنما الغاية، عن يبحث
فكرة أن والحق التعديل. يحتمل ا عامٍّ قانونًا تمثل وإحصائية رياضية صورة يف النهاية
عىل تقوم وإنما بعضالباحثني، يتصور كما مجردة تأملية فكرة ليست أرسطو عند الغائية
والفساد» «الكون من التالية والعبارة األساسية، أفكاره من عدًدا وتلخص تجريبية وقائع
االستمرار ولهذا أبدية)، (أزلية خالدة دورة والفساد الكون «إن فيها: رأيه تمثل (٢–١٠)
األفضل.» إىل دائًما تسعى وأنها (قانونيتها) الطبيعة انتظام به وأقصد عليه، غبار ال سبب
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يف (األيدوس)1 «الصورة» أو العام حضور الرئيسية: تصوراته بعض الغائية يف وتلتقي
التي الدورة وهي — النجوم ذات السماء لدورة واإلجالل الخشوع املبدعة؛ الطبيعة حياة
يتجىل الذي الرائع الجمال — ويحسبها يعرفها أن البرشي العقل يستطيع لقوانني تخضع
إنسانًا أم حيوانًا أم نباتًا الحي الكائن هذا أكان سواءٌ مزدهر، ناضج حي كائن كل يف
يكون أو يشء ينشأ أجلها من التي النهائية الغاية إن الحيوان»: «أجزاء يف لقوله (مصداًقا
التي الثابتة الحقيقة وأخريًا ،((٢٥ ٦٤٥أ ،١–٥) الجميل محل حلت الغاية هذه نشأ، قد
البذرة، تلك عنه تولدت الذي الفرد نوع نفس من فرد ينشا واحدة بذرة من أنه تؤكد
والغائية كتاباته. من كثري يف يكررها التي عبارته تقول كما اإلنسان، اإلنسان يلد ثَم ومن
وإن الجياش أفالطون نبع عن ُمستلَهمة — الرئيسية أرسطو أفكار أغلب شأن شأنها —
الكون دورة (قارن أستاذه عند صورتها عن مختلفة أخرى صورة يديه عىل تأخذ كانت
محاورة يف املشهورة خطبتها يف ديوتيما لسان عىل ترد كما الحيوية بالدورة والفساد
كانت فإذا الغائية، عن فكرته نواة عن (ب١٤) الفقرة يف أرسطو كالم ويعرب املأدبة).
الطبيعة، تُحاكي — غاية أو هدف تحقيق إىل بطبيعتها تتجه التي — البرشية الصنعة
العمال فوق يرتفع الذي الفيلسوف إن بل غائيٍّا، نفسه الطبيعي النظام يكون أن بد فال
والسمو نفسها»، «الطبيعة تأمل من نماذجه يقتبس العاديني الحرف وأرباب اليدويني
هنا فالسامي صورة، أوضح يف أرسطو غائية يربزان (ب١٦) الفقرة يف املذكوران والرفعة
يف الطبيعة أبدعته ما وكل .(١–١٢ النيقوماخية األخالق (انظر واإللهي للكامل مرادف
غري أو ناقصة فهي الدنيا الحيوانات أما .(١٥–٢٠ ٦٤٥أ ،١–٥ الحيوان (أجزاء إلهي رأيه
تقصد التي الطيبة الغاية يفرس أن أراد آخر كاتب عىل بهذا أرسطو يرد وربما سامية،
«إننا (ب١٧) يف األخرية العبارة أما ومؤذية. ضارة الحيوانات كل أن فتصور الطبيعة إليها
كالمه أثناء األوىل وردت أخريني عبارتني مع متفقة فهي ونتعلم.» يشء يف نفكر لكي نعيش
الثانية وجاءت (ب٢٠)، وينظر يعرف لكي اإلنسان أوجد اإلله أن وتأكيده فيثاغورس عن

والنظر. التفكري هي وأنها النفس فاعلية عن كالمه معرض يف
إذ العلماء؛ بني كبري اختالف موضع النص من الفقرات هذه تزال ال (ب١٨–٢١)
فيثاغورس إىل املنسوبتان والعبارتان الحايل، الكتاب إىل نسبتها صحة يف البعض يشك
النص من ويُالحظ ،(١١ ١٢١٦أ ،١–٥ األويديمية (األخالق يف مذكورتان وأنكساجوراس

.Eidos 1
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(انظر لإلله مرادفة األحيان من كثري يف ويجعلها إلهية بأنها الطبيعة يصف أرسطو أن
أن كما يتحرك ال الذي األول املحرك هو أرسطو إله أن املعروف ومن النص) من ب٥٠
ب١٤، ٣٨ ١٠٧٤أ ،٩ الالم مقالة امليتافيزيقا، كتاب (انظر كلها الطبيعة يشمل «اإللهي»
يصنعان ال والطبيعة اإلله «إن فيها: يقول التي املشهورة وعبارته ب٢٩) ١٠٧٢ ،٧ وكذلك
نفسها الطبيعة هو عنده اإلله أن تؤكد (٣٣ ٢٧١أ ،١–٤ السماء (عن باطًال» أو عبثًا شيئًا
ليوريبيدز، الطرواديات مرسحية وكذلك أبقراط، اسم تحت املجموع املؤلفات كذلك (انظر
يشري فلعله أخرى طبيعة أي أو الكون نظام عن (ب٢٠) يف يقوله ما أما .(٨٨٦ البيت
أو الطبيعيني الفالسفة طريقة عىل فيها والبحث الطبيعة دراسة املتقابلني؛ الطرفني إىل
أخرى ناحيٍة من يبدأ الذي البحث وتراث ناحية، من نفسه هو طريقته وعىل األيونيني

الوجود. ومبادئ امُلثل عن أفالطون نظرية يف ذروته ويبلغ باإليليني
٢١ ،٢٠ الفقرتني بني تقع كانت النص من أجزاء سقوط «ديرنج» األستاذ ح ويرجِّ
تصل لم لفقرة يُمهد كان أرسطو بأن توحي األخرية الفقرة ألن لألسف؛ يدعو أمر وهو
التفكري يف العقل استخدام بني النظري، والتبرصُّ الخلقي التبرصُّ بني الصلة عن إلينا
يف الكامن الخري أجل من يشء كل يعمل أن وواجبه اإلنسان، وجود من الغاية لتحقيق
هو والخري» «النظر بني الجمع هذا ألن مفقودة؛ إضافات نتوقع أن يف غرابة وال نفسه.
اإلنسانية النزعة عليه تقوم الذي أرسطو حتى وأفالطون سقراط من املتصل الرتاث أساس

بأكملها. القديمة
بوضوح يرتدد الذي األَول امُلَعلِّم موقف ملعرفة كافية السابقة فاإلشارة ذلك ومع
هذا لتعزيز أيًضا ويكفي نيقوماخس، إىل األخالق ويف الكتاب هذا من أخرى مواضع يف
من بالخجل «ويشعرون الكتاب: تضاعيف يف املتناثرة التالية العبارات نراجع أن املوقف
جميًعا «نحن (ب٢)، عليهم» واجبًا يرونه النهوضبما عىل يحفزهم الحارضال وضعهم أن
تملك الفلسفة بأن االعرتاف يجب ثَم ومن ونافًعا، ميسوًرا الوقت نفس يف يكون ما نختار
لنا ويكون الدقيق املعيار لنا يمثل أن يمكنه الذي ذا «ومن (ب٣١)، الصفتني» هاتني
العلم» أساس عىل يتم اختياره إن الحكيم؟ اإلنسان غري الخري إىل الهادي الدليل بمثابة
النشاط طريق عن منه الغاية تتحقق لم إن خريًا لنا يبدو أن يمكن يشء من «ما (ب٣٩)،
معايري لديه تكون أن السيايس عىل يتحتم نفسها الطريقة «وبهذه … (ب٤١) العقيل»
عادل» هو ما عىل الحكم يف بها ويستعني الحقيقة ومن نفسها الطبيعة من يستمدها معينة
«وعىل (ب٤٩)، الصحيح» الفعل) (أو السلوك هو وحده الفيلسوف سلوك «إن (ب٤٧)،
هو ما كل إن …» (ب٥١)، خري» هو ما كل املعرفة هذه طريق عن نكتسب فنحن الجملة
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(النظرية) املعرفة مجرد يف ال واملمارسة الفعل يف يكمن إنما للحياة ونافع لإلنسان خري
عن الحقائق ببعض معرفتنا طريق عن ونبيلة) (جميلة طيبة حياة نحيا ال «إننا بالخري»،
«لقد شيرشون: يقوله ما كله هذا إىل أضف (ب٥٢)، الطيب» عملنا خالل من بل املوجود،
وكل فاٍن.» بإلٍه أشبه لهذا وهو ويعمل، ليعقل ألمرين؛ أرسطو، قال كما اإلنسان، ولد
املحدثني بعض يقوله ما تؤكد كما أرسطو، عند بالعمل الفكر اقرتان تؤكد النصوص هذه
يف اختلفوا مهما فعل، صميمه يف التفلسف أن من مثًال) وفيتجنشتني (ماركس واملعارصين
هي الغائية النظرية إىل الناقد منها ينفذ نقطة أضعف إن نقول أن يبقى الفعل، هذا مفهوم
يضمن الذي ما ولكن «ملاذا»، وال الغاية معرفة هو أرسطو عند املعرفة أشكال فأعىل هذه:
استخداًما عقله ويستخدم نفسها» الطبيعة عىل برصه يثبِّت «الذي املتفلسف ينرصف أن
إن يجده أو به القيام يف يفكر أو الخري فعل إىل سينرصف أنه يضمن الذي ما صحيًحا،
الرشور أبشع أن عىل ودليل دليل ألف والحديث القديم العالم تاريخ يقدم أال طلبه؟ حاول
يزيد أال ودرجات؟! درجات «العلم» من ويبلغون بالعقالء يُسمون الذين من إال تأِت لم
االستعمار نظالم العرب نحن نفرس وكيف بطبعه؟! خريًا يكون ال من رشور من العقل
املعارص؟! عاملنا ويف أوطاننا يف والقهر والتعذيب العدوان ومظاهر الصهيونية وفظائع

كتاب عن مأخوذة الفقرات هذه بأن نقطع أن يمكننا لن أنه يبدو (ب٢٢–٣٠)
يتناولها التي األفكار بعض إىل تشري أنها صحيح (الربوتريبتيقوس)، األصيل أرسطو
نظر ووجهات أفكاًرا تتضمن ولكنها الكتاب من أخرى مواضع يف بالتفصيل أرسطو
من آخر كتاب من مقتطفة تكون أن األرجح ولعل منه، الباقية الشذرات يف ترد ال أخرى
ثالثة إىل الفقرات هذه نصوص م نقسِّ أن حال كل عىل ونستطيع املفقودة، أرسطو كتب

أقسام:

فيه غريَّ قد يامليخوس كان وإن بحت أرسططايل (٢٤ إىل ٢٢ (من األول فالقسم (١)
يسود العقل) (أو النظام كان ملا تقول: (٢٣) الفقرة يف األوىل والعبارة طفيفة، تغيريات
أرسطو وعبارات العقل، تملك الطبيعة أن تفيد األصلية والكلمات إلخ، … كلها الطبيعة
عىل تدل إلخ … وتريده الخري وتعمل تحيا التي الطبيعة عن فيها يتحدث التي واستعاراته
نفسها الفقرة هذه يف واملالحظ يحكمها، لقانون وخضوعها الطبيعية األحداث سري انتظام
بكالم يفاجئنا حتى (ب٢٣) الهدف نحو الطبيعة اتجاه عن فكرته يقدم يكاد ال أرسطو أن
عاقل وآخر عاقل غري جزء إىل النفس تقسيم ثم وجسد، نفس إىل اإلنسان تقسيم عن جديد
أقحم أو كتابه من أجزاء أسقط قد الناقل أن هذا يؤكد فهل (النوس)، العقل يف ذروته يبلغ

نعلمه؟ ال كتاب من أخرى أجزاء عليه
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يكون ما وبني الغاية بني املعروفة التفرقة عىل يقوم (٢٨ إىل ٢٤ (من الثاني القسم (٢)
فعل أي من رشًفا وأكرب قدًرا أعىل لذاته يُمارس الذي العقيل الفعل أن ويؤكد لغاية، وسيلة
محاورة مثًال (انظر نفسها الفكرة إىل أفالطون سبق وقد عنه، غريبة لغاية به يتوسل آخر
١١٠ ،٢-٣) الطوبيقا أو الجدل يف مرة ألول أرسطو عند وردت كما ٤٦٧د) جورجياس

باستمرار. إليها يلجأ حجة تصبح أن قبل ب١٨)
ولعله يامبليخوس، يد عىل كبري تعديل أصابه قد (٣٠ إىل ٢٨ (من الثالث والقسم (٣)
كتاب أنه «فالشار» األستاذ ح يرجِّ آخر مصدر عن بل الضائع، أرسطو كتاب عن ينقله لم
تأثريات النص يف نجد ولهذا سريته)؛ وكاتب أفلوطني (تلميذ لفرفوريوس العنوان بنفس
من النصتماًما نجرِّد أن يمكننا ال ذلك ومع جديدة، وفيثاغورية ُمحدثة وأفالطونية رواقية
غاذية أو نامية إىل عموًما والحياة النفس وظائف فتقسيم واألرسطية؛ األفالطونية الروح
(نوس) العقل بأن والقول معروف، أرسطي تقسيم وناطقة (حيوانية) ة وحاسَّ (نباتية)
أيدينا بني الذي الكتاب من األخرية الفقرة يف بوضوح يرد اإلنسان يف اإللهي العنرص هو
(٨ و١١٧٨أ ١١٧٧ب ،٧ العارشة، (املقالة النيقوماخية األخالق يف عنه يعرب كما (ب١١٠)

(١٧٦ب). ثيايتيتوس محاورة يف أفالطون عند وكذلك

وإنما األخالقي، التقييم به يُقصد ال واألنفع األيرس تعبري أن يُالحظ (ب٣١–٣٧)
إليها يلجأ حجة وهي الفرع، عىل واألصل الثانوي عىل املبدئي وتقديم األولوية به يُقصد
أوضح البسيطة العوامل) (أو العنارص إن واضح: (٣٣) يف واملعنى وأرسطو، أفالطون
أنها عادة ونتصور الظواهر عالم يف بها تتجىل التي املتنوعة األشكال من املعرفة إىل وأقرب
يحتل ولهذا إلخ، … املقاطع من املعرفة يف أسهل البسيطة فالحروف املعرفة؛ يف منها أيرس
لوجودها، الالزم الرشط هو ألنه والكلمات املقاطع من أعىل مكانًا األولويات سلم يف الحرف
عن تعبري وهو وميسور، ونافع ممكن الفلسفية املعرفة تحصيل أن إلثبات الحجة وتُساق

يشغلنا. الذي أرسطو لكتاب نسبته لصحة وتأكيد عليه والحث التفلسف إىل الدعوة
التنظيم قيمة عن الكالم بعد خصوًصا الفقرة هذه سياق يف (العلل) أيتيا2 كلمة وترد
عن لفلسفته تحديد املشهورة األربع العلل عن أرسطو وحديث املعرفة، تيسري يف والتحديد
املوجودات وترابط املعرفة أصول يف تفكريه عن تعبري كذلك وهو إليها، وتوجيهه الغاية

بالعلل. عادة وتُعرف Hai Aitiai أو Ta Aitia 2
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طريق»؟ أي «عن السؤال عىل نجيب فنحن سؤالني، عىل تجيب «العلة» أن عىل نظام يف
نبلغ ال «ولكننا ب١٩): ١٩٤ ،٢-٣) الطبيعة كتاب يف لقوله مصداًقا العلة، أو السبب بذكر

موضوع.» كل يف السبب ندرك أن قبل املعرفة
علة هي «فالحروف والصورة املادة بذكر عنه فنجيب يشء؟ يتكون ممَّ السؤال: أما
الرتكيب أو والكل «التعريف، بذكر الصورة وتحدد األجسام»، علة والعنارص املقاطع،
أكاديمية يف الفلسفة تعليم أن عىل يدل هذا وكل ،(٢٠ ١٩٥أ ،٢-٣ (الطبيعة، والشكل»
كانت حياته) ثُلث فيها وقىض ومعلًما طالبًا ذكرنا كما أرسطو فيها عاش (التي أفالطون
ويصور واحد، نسيج يف (األنطولوجيا) الوجود ونظرية واملنطق املعرفة نظرية فيه تلتقي

النحو: هذا عىل املشهورة األربع العلل أرسطو لنا

الربونز. من املكون كالتمثال اليشء عنه يتكون ما (أ)
وأنا لوجوده، أو لليشء بالنسبة أساسيٍّا يكون ما تفسري أي النموذج، أو الشكل (ب)

ب٢٦). ١٩٤ ،٢-٣ (الطبيعة، التعريف حدود أو النوع بذلك أقصد
أثر يحدث ما وبالجملة للطفل، بالنسبة األب أو كالناصح الحركة، أو التحول بداية (ج)

فعلية. نتيجة أو
للتنزه. بالنسبة كالصحة «ملاذا»، ال أو والغاية الهدف (د)

أما الحقيقي، بمعناه السبب أو العلة وحدها هي الثالثة العلة أن القارئ ويالحظ
والغاية املبدأ عن تعرب التي الرابعة وأما والنشوء، الكون «مبادئ» فهما األوليان العلتان
عند كانت األربع العلل أن واملهم الفلسفة»، «عن محاورته يف َرشحها فقد الوقت نفس يف
بحوثه عىل يطبقه الذي واملنهج الخطة بمثابة أو الباحث، يد يف للعمل أداة بمثابة أرسطو
األولية والعوامل العلل عن كالمه معرض يف أرسطو يذكر (٣٦) الفقرة نص ويف املختلفة.
والطبائَع الفيثاغوريني) (عند والعدَد سقراط) عىل السابقني الفالسفة (عند والناَر الهواءَ
كتاب من «الثيتا» مقالة يف أيًضا ذكرها وقد أفالطون، عند (كامُلثُل األخرى املوجوداِت أو
واألصل املبدأ أسبقية عن حجته يؤكد إنما كله بهذا وهو ب٣٤)، ١٠٥٠ ،٨ امليتافيزيقيا
الفلسفي الرتاث من عادًة يستمدها التي األمثلة طريق عن عنه وينتج عليه يرتتب ما عىل
الطبيعة مع متفًقا وجوده يكون الذي اليشء بها فرييد «الطبيعي» كلمة أما عليه. السابق

لها. ومالئًما
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«إيزوقراطيس»3 معارصه إىل خاصة بصفة موجهة الفقرات هذه (ب٣٨–٤٢)
مهذبًا كان وإن قاسيًا نقًدا األكاديمية يف التعليم منهج انتقد الذي (٤٣٦–٣٣٨ق.م)
«أهمية فيها مؤكًدا (٢٨٥ وكذلك ٨٤ من «أنتيدوزيس» املعروفة خطبه مجموعة (انظر
منهج وصف فايدروسأن محاورة يف نفسه ألفالطون سبق وقد الشباب، توجيه يف املنفعة»
يقوم نفسه هو منهجه أن حني عىل «تلقني» بأنه اسمه) يذكر أن (دون الرتبية يف إيزوقراط
والتخمني الظن من النور، إىل الظالم من اتجاهها تغيري «أي بكليتها النفس تحويل عىل
٥٢٥ج، ٥٢١ج، ٥١٨ج، (الجمهورية، ذاتها» وامُلثل باملعقوالت املعرفة إىل الحسية واملعرفة
أساسية فكرة عن تعرب التي التحقق أو «الفعل»4 كلمة ورود النص يف واملالحظ ٥٣٢ج).
استمدها فكرة النهاية يف (وهو فعل فلسفة أنها إىل مراًرا أرشنا التي أرسطو فلسفة يف
يف يشء وكل به، الخاص فعله تحقيق هي (التيلوس)5 عنده اليشء فغاية أفالطون)، من
طبيعته. ويالئم باليشء يتعلق الذي املنظم املتسق الفعل هذا تحقيق نحو يتجه الطبيعة
منه الهدف ولعل الفقرات، هذه عىل والخطابي البالغي األسلوب يغلب (ب٤٣–٤٥)
الفقرة (يف أرسطو أن ويالحظ عليها، السابقة الفقرة يف الواردة املنطقية الحجة تصوير هو
ناحية، من الفلسفي التأمل وهما (ثيوريا) النظر كلمة من املفهومني باملعنيني يلعب (٤٤
اشتقاق عن البحث يف تفيدنا إشارة وهي أخرى، ناحيٍة من عليه والتفرُّج التمثيل ومشاهدة

فنون لتعليم مدرسة — ٣٩٢ق.م سنة حوايل — أثينا يف أسس خطابة. ومعلم ومربٍّ كاتب أيزوقراطيس 3
والخطباء والساسة الُكتَّاب من كبري عدد فيها وتخرَّج اليونان، بالد أنحاء من الشباب اجتذبت الخطابة
إال منها يخرج ال طروادة بحصان أشبه «كانت كبريًا: به تأثر الذي شيرشوج عنها وقال واملؤرخني.
بينهما. املنافسة واشتدت بقليل، مدرسته إيزوقراط أسس أن بعد أكاديميته أفالطون افتتح وقد القوَّاد.»
وإحدى رسائله من تسٌع بقيت خايرونيا. معركة يف املقدوني فيليب جيوش أمام أثينا هزيمة بعد مات
الجمهور بها يواجه ولم القضاء، ُدور يف ليلقوها و«زبائنه» تالميذه يكتبها كان التي خطبة، وعرشون
تربية الشباب تربية يف آرائه عىل وتحتوي الشعري واإليقاع األسلوب بجمال تتميز وكلها صحته، العتالل
املستقلة، املدن حدود تتعدى يونانية بحضارة وتنادي الشاملة، اإلنسانية بالقيم تهتم وأخالقية عملية
أرسطو كتاب يكون أن يُحتمل الذي — Antidosis األنتيدوزيس وكتابه الفارسية. اإلمرباطورية وتصمد
األكاديمية مع رصاعه تسجل كما الشباب تربية يف فلسفته عن تُعربِّ التي خطبه يضم — عليه ا ردٍّ هذا

… والثمانني الثانية سن يف وهو بنفسه قال كما كتبه وقد املعارصة، األخرى واملدارس
.Ergon العمل أو الفعل 4

.Telos 5
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والحضاري االجتماعي السياق يف عليها تدل كانت التي األصلية معانيها يف والنظر الكلمات
والحسية. العملية الناس وحياة

بني للخالف إثارة الكتاب فقرات أكثر هي النص من الفقرات هذه (ب٤٦–٥١)
مثل إىل ص٩١) ،١٩٢٣ برلني، أرسطو، عن املشهور كتابه (يف «ييجر» استند وقد العلماء،
يف رأيه لتأييد إليها استند ذاتها» األوىل املبادئ من نفسها، الطبيعة «من العبارات هذه
املعروفة األفالطونية النظرية أرض عىل «الربوتريبتيقوس» هذا كتابه يف يقف أرسطو أن
من الثابتة وقوانينه معايريه يستمد الذي — ع املرشِّ نموذج استوحى قد ولعله امُلثُل. عن
هذا يتكلم حيث (٢٩٦ه-٢٩٧أ)، السيايسألفالطون محاورة من والحقيقة نفسها الطبيعة
أيًضا أرسطو ولعل ح، املالَّ استعارة ويستخدم وإدارتها املدينة لسياسة الدقيق املعيار عن
نتحقق لن كنا وإن «السيايس»، بعنوان شبابه محاورات إحدى يف املوضوع نفس تناول قد
يكن مهما ضئيلة. شذرات سوى منها يبَق لم التي املحاورة هذه ضياع بسبب أبًدا ذلك من
معها يرتقي ثم للطبيعة» محاكاة «الفن املشهورة عبارته من ينطلق أرسطو فإن األمر
أرباب عن يختلف والسياسة الدولة رجل أو فاملرشع والخطابية؛ البالغية الحجج ُسلم
نفسها، الطبيعة من نماذجه فيتلقى هو أما الطبيعة، يحاكون هؤالء أن يف والصنائع املهن
التي البدايات من أي ذاتها، األوىل املبادئ ومن الطبيعية. لألحداث املبارشة املشاهدة من أي
يف حدده أرسطو، لغة يف مألوف مصطلح األوىل6 البدايات أو واملبادئ الفكر، منها ينطلق
الطبيعة كتاب يف وارد ذاتها»7 الحقيقة «من تعبريه أن كما ب١٨)، ١٠٠ ،١-١) الطوبيقا
األخالق يف ذاته»8 و«الخري ،(١٩ ٦٤٢أ ،١-١) الحيوان وأجزاء ،(٢٩ ١٨٨ب، ،١–٥)
أرباب إن .(١٠ ٩٤٥أ ،٤) امليتافيزيقيا من األلفا ومقالة ب٨) ١٢١٨ ،١–٨) األويديمية
الدرجة من منها صوًرا ويقلدون الطبيعة، محاكاة عند يقفون الصنائع وأصحاب املهن
الذي وحده فهو الفيلسوف أما ٥٩٩د)، أفالطون جمهورية تقول (كما الثالثة أو الثانية
وحده وهو ٥٠٧ب) ٤٧٦د، السيايس يف أفالطون يقول (كما حدة عىل ذاته املوجود يتأمل

الكتاب). هذا من (ب٤٨ األوىل املبادئ يُحاكي الذي
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هذا، خالف عىل األمر أن الواقع أفالطون؟! بدوره يُحاكي أرسطو أن هذا معنى هل
أن أفالطون عند نجد ذكرنا، كما األوىل املبادئ أرسطو عند الفيلسوف يُحاكي فبينما
وربما ٢٣٥أ)، (السفسطائي املوجودات يُحاكي الذي هو — الفيلسوف ال — السفسطائي
محاورة يف أفالطون قول من الطبيعة» يُحاكي «الفن املشهورة عبارته أرسطو استوحى
غرار عىل تعمل بقائه عىل وتُحافظ اإلنسان تخدم التي الصنائع إن (٢٧٤د): السيايس
أرسطو بها يُعرب التي الجميلة الصورة أما فيه. السائد النظام نموذج وتُحاكي كله الكون
الطبيعة» عىل مثبَّت وبرصه يحيا الذي وحده هو «إنه فيها ويقول الفيلسوف ع املرشِّ عن
استعارته وأما د). (٥٠٠ج ألفالطون الجمهورية محاورة يف مشهور نٍص عن أخذها فقد
بإيدايا، املعروف كتابه (يف ييجر يرى كما استمدها فقد ح باملالَّ فيها يشبهه التي الجميلة
العلماء بعض رأي يف ُدونت التي وهي عرصه، يف الطبية الكتابات من الثالثص٢٤) الجزء
والفقرة وتشبيهاته. واستعاراته صوره من كثريًا أرسطو عنها ونقل ٣٥٠ق.م سنة حوايل
يخلق الذي هو نفسه اإلنسان أن عن املعروفة أرسطو نظرية إىل تُشري (ب٥١) األخرية
مثل أن عىل دليل وهذا الخلقي. وغري الُخلُقي، سلوكه عنه يتولد الذي األصل وهو أعماله،
ولهذا بالخري؛ املعرفة تحدده الفعل من الهدف أن كما الحر،9 االختيار يسبقه السلوك هذا
يُؤكد كما العمل ويُؤكد متكامل سياق يف واألخالقية النظرية املعرفة بني أرسطو يربط

واحد. وقٍت يف النظر
التي نصوصه شذرات ليامبليخوس(غري كتاب من مأخوذة األوىل الفقرة (ب٥٢–٥٧)
ن، (طبعة ٧٩ باإلجمال، الريايض العلم عن كتابه وهو الحايل)، كتابنا عنوان نفس تحمل
تكون أن وشنيفايس) ديرنج (مثل العلماء بعض يستبعد ولهذا (١٨٩١ تويبنر فستا،
النصلقربها يف يدمجانها ذلك مع كانا وإن الفلسفة» عىل «الحث الحايل كتابه من مقتطفة
حجته عىل يعتمد أرسطو أن واملالَحظ مبارشة. عليها السابقة الفقرة ومن أرسطو لغة من
بها يختم التي الكلمات إن بل عليه، القارئ وحث إليه دعوته لتأييد التفلسف سهولة عن
ذلك عن تُعرب كما ذاتها الحقيقة إىل التوصل بإمكان القوي إيمانه عىل لتشهد (٥٦) الفقرة
١٨٨ ،١–٥ والطبيعة ١٨ ٦٤٢أ ،١-١ الحيوان أجزاء (قارن التعليمية كتبه بعض أيًضا
سهلة ليست وُحجج بكلمات سهولتها ويؤكد الفلسفة عىل يُثني أنه ا حقٍّ والغريب ب٢٩).
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مراًرا أرشنا كما الحجج هذه يف ويلجأ (١٠٣ ،٥٥ الفقرتني يف مثًال ترى (كما اإلطالق! عىل
وتتناقض. وتتعارض األدلة فيه تتصادم ما كثريًا الذي الخطابية املبالغة أسلوب إىل

وما الواجب وعن الفعل أداء عن تعبري من أكثر الفقرات هذه يف يرتدد (ب٥٨–٧٧)
والجمهورية (٥٠٣ه) جورجياس محاورتَي يف نجدها أفالطونية أفكار وكلها عمله، ينبغي
عملهم يضعون الذين والصنائع الحرف أصحاب عن أفالطون يتحدث حيث (٣٤٦ه)
عىل يطبقها أن ويكفي أرسطو، فلسفة يف كبري بدور الفكرة نفس وتقوم أعينهم، نُصب
شيئًا تصنع ال الطبيعة إن مرة: من أكثر ذكرها سبق التي املشهورة عبارته يف الطبيعة
أنه املفاجئة النص بداية من ويبدو العقل، به يقوم الذي العمل هو هنا واملوضوع عبثًا،
الجزء هو العقل أن إىل تنتهي (٥٩–٦١) الفقرات أن واملهم مفقود، بجزء مسبوًقا كان
بني االنسجام هذا الحقيقية، ذاتنا — األول املقام يف أو — وحده هو وأنه النفس، يف املتحكم
حد (عىل إنه بل األرسطية. األخالق أسايسيف ركن واملنطق، العاطفة وبني والعقل االنفعال
،١٩٥٨ وبرلني مشتات دار الكربى، األخالق كتاب عىل تعليقه يف ملاير دير األستاذ تعبري
(نسبة األخالق فلسفة يف الكوبرنيقية الثورة أو الكوبرنيقي التحول هو ص٤١٢–٤١٩)
الكونية النظرة يف التاريخي التحول بدأ وبذلك الشمس؛ بمركزية قال الذي كوبرنيقوس إىل
الحديث)، والعرص النهضة عرص إىل الوسيط العرص من اإلنسان نقل الذي والحضارية
أرسطية فكرة أم ديرملاير) يرى (كما أفالطوني أصل ذات التجانس هذا فكرة أكانت وسواءٌ

األخالق. يف اإلنسانية النزعة عىل هامة عالمة فإنها خالصة،
الخاص عمله أو به الخاصة فضيلته يحقق الذي النفس جزء عن أرسطو وكالم
الجمهورية يف أفالطون صاغها التي الفلسفة عىل يقوم (٧٠ ،٦٥ وكذلك (ب٦٠ به
العاقل الجزء هذا فضيلة بني االرتباط عن (٦٢ (ب٦١، الالحق كالمه أما (٣٥٢أ-٣٥٣ه)،
التي الخاصة نظره ووجهة أرسطو تفكري عن يُعرب فهو والقيمة الرشف وبني النفس من
عن ينفصل ال أمر وهو القيم، سلم يف للتصاعد مالزم الغايات سلم عىل الرقيَّ أن تؤكد
الحقيقية ذاتنا هو املذكور الجزء أن يؤكد الذي الكالم وبقية عام، بوجٍه الغائية فلسفته
عن ذلك بعد يرتجم ولكنه (٤٤٢ج)، أفالطون جمهورية من الصغري» «الجزء تعبري يأخذ
ب٢)، ٣–١٠٤٢) اإليتا مقالة امليتافيزيقا، كتاب يف يشبهها ما تجد أصيلة أرسطية أفكار
وحده يُعد الذي العارف الجزء وهو — نفسه الجزء وهذا .(١٧ ١٠٣٦أ ،١٠) الزيتا ومقالة
بمحاورة أيًضا يُذكِّرنا — مجتمعة النفس بقية من قيمة أكثر األخرى النفس أجزاء مع أو
الصيغة، بهذه أرسطو كتابات سائر يف يَِرد لم أنه ومع ،(٢٥٨–٢٦٠) ألفالطون السيايس
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عن قلنا كما ينفصل ال أرسطو عند النظر كان وملا (نوس)، للعقل عنده مرادف فهو
إىل للمعرفة تقسيمه كان وقد ،(٦٩ الفقرة (يف املنتجة» «املعرفة يذكر نجده فإننا العمل،
بذلك نفسه أرسطو أوحى وربما الطويل، الفهم لسوء مثاًرا عملية وأخرى نظرية معرفة
مع سلبية، رؤية أنها منه يُفهم حديثًا النظرية املعرفة عن حديثه عند األحيان بعض يف
النيقوماخية األخالق (قارن مستمر» «فعل نفسها وبكلماته رأيه يف الفلسفية الحياة أن
كان فلقد الحياة؛ متاعب من الراحة أو التهدئة من نوًعا وليست ب٢٥–٣٢) ١٠–١٢٠٤٧
عن وكالمه الحياة، يف شعاره العمل يكون أن الطبيعي ومن عمل، رجل نفسه أرسطو
يف وجوتييه ييجر تصور (كما الخالص للتأمل املوهوبة الحياة به يُراد ال النظرية الحياة
(١٩٥٨-١٩٥٩ لوفان — النيقوماخية األخالق عن الثاني وكتاب أرسطو عن األول كتاب
ولو والعمل، الفعل حياة عن تنفصل ال التي العلمي والبحث الدرس حياة به يُراد وإنما
تتسم التي الفلسفية الحياة بني ذلك بعد لربطه معنًى هنالك كان ملا كذلك األمر يكن لم
التعاطف هذا أنفسنا يف نجد أن استطعنا وملا والسعادة، الفضيلة وبني والتبرص بالحكمة

الكتاب. من الختامية الفقرة مع الشديد
األخرية السبع الفقرات يف الحذف أو بالتغيري تدخل قد يامبليخوس يكون أن ويحتمل
بني الشديد التقارب ويُالحظ متماسكة، متسقة حجة تعرض التي ب٧٧) إىل ب٧٠ (من
جمهورية يف جاءت التي الفكرة وبني (٧١) الفقرة مع تبدأ التي العبارة يف الواردة الفكرة
بني (ص٦٩) أرسطو عن كتابه يف «ييجر» ويُقارن .(١٣–١٦ ١٣٢٣ب ،٧–١) أفالطون
(٢١–٢٨ ١–٩٨٠أ (ألفا امليتافيزيقا كتاب من األلفا مقالة يف نص وبني (٧٢) الفقرة
يسعون جميًعا البرش «إن األخري الكتاب هذا بها يبدأ التي املشهورة العبارة إن ويقول:
الفقرة هذه يف الواردة «الكالسيكية» العبارة من مكررة صورة تُعد املعرفة» إىل بطبيعتهم
قبل ُكتبت قد األلفا مقالة بأن تُوحي املالحظة هذه كانت وإذا «الربوتريبتيقوس»، من

الوقت. نفس يف دونا قد االثنان يكون أن ح يُرجَّ «ديرنج» األستاذ فإن هذا كتابنا
«القدرة» ب تُحدد الحياة «إن بقليل: ذلك بعد تتكرر عبارة (٧٤) الفقرة يف وترد
ولعل .(٣٥ ٦٦٦أ ،٣-٤) الحيوان أجزاء كتاب إىل بالنظر التوسع ويمكن اإلحساس.» عىل
الجسم طريق عن يشء معرفة عىل القدرة بأنه (٧٥) التالية الفقرة يف لإلحساس تعريفه
وكذلك الكتاب، هذا من (ب٢٤) الفقرة (قارن األكاديمية يف شائًعا تعريًفا كان لعله
يشء كل عىل ويفضلونها املعرفة طلب يف يسعون جميًعا الناس أن أما ٥٣٢أ). الجمهورية
استوحاها قد ولعله هذا، كتابنا يف أرسطو حولها يدور أساسية عبارة فهي (ب٧٧) آخر
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وهناك هنا الحجة أن سيما ال (٢٧٨ج–٢٨٢ح)، «أويثيديموس» أفالطون محاورة من
٣–١٤ ١٨٨٣أ ،١–٣ الكربى األخالق عىل تعليقه يف دياملاير األستاذ أثبت (كما متطابقة

ص١٩٢).
عن املشهورة أرسطو لنظرية ودقيق مبسط عرض الفقرات هذه يف (ب٧٩–٨٧)
استخدم من أول أرسطو كان وقد بالفعل، والوجود بالقوة الوجود أو والتحقق اإلمكان
أبقراط). اسم تحت املجموعة الطبِّيَّة الكتابات يف نجدها ال (التي «أنريجايا»10 الفعل كلمة
تفكري يف أسايس تصور عن يعربان اللذين — املتقابلني املفهومني هذين تتبع ويمكن
محاورة ففي نفسه؛ وأرسطو أفالطون مؤلفات يف جذورهما يلمس تتبًعا — أرسطو
اكتسابها أو املعرفة تحصيل إحداهما تفيد متقابلتني كلمتني نجد «أويثيديموس» أفالطون
نجد ثيايتيتوس محاورة ويف بها.12 واالنتفاع استخدامها األخرى وتعني وتملكها،11
السابقان التصوران ويرد ١٩٩أ) (١٩٧ب، واالستعمال التملك عىل تدالن متقاربتني كلمتني
ثم ب٣٤) ١٢٩ ،٥–٢) الطوبيقا يف مرة ألول واالستعمال) امللك أو واالستخدام (الحصول
،٧٩ (ب٥٣، اآلتية: الفقرات يف للفلسفة) الدعوة أو (الربوتريبتيقوس هذا كتابنا يف نجدهما
«الفعل» كلمة تحل إذ أهميته؛ له الثانية الكلمة عىل تنويًعا (٨٣) الفقرة يف نجد كما (٨١
عىل واليقظة بالنوم والعمل امللك تشبيه نفسها الفقرة يف نجد كما «االستخدام»، كلمة محل
.(٩–٣٨ ١٢١٩أ ،٢-١) األويديمية األخالق يف أرسطو فيها يتوسع استعارة وهي الرتتيب،
(٣٢ ١٢٤أ ،٤-٤) «الطوبيقا» يف مرة ألول فنجده والفعل القوة بني األسايس التقابل أما
الخاصة نظريته يذكر أرسطو أن والواقع .(٧٩) الفقرة يف هذا كتابنا يف كذلك به نلتقي كما
هو (الديناميس) اإلمكان أو القوة إن يقول إذ (١–٨)؛ الطبيعة كتب يف والفعل بالقوة
إال بالتفصيل يتناولها لم أنه غري واآلن، هنا معني وجود عنه ينشأ أن يمكن الذي الالوجود
تطوره سياق يف نسبيٍّا متأخرة تُعد التي (٦–٩ امليتافيزيقا كتاب (من «الثيتا» مقالة يف
مبينًا (٨١) الفقرة يف الهامة نظريته أساس يعرض نراه فإننا األمر يكن ومهما الفكري،
عىل اليقظة سمو االنفعال عىل يسمو الفعل وأن القوة، من قيمة وأعىل أرشف الفعل أن
امليتافيزيقا من السابقة املقالة يف القوة عىل الفعل أفضلية تأكيد إىل يعود وهو النوم،

.dynamis والقدرة القوة مقابل يف (الفعل) energia 10
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وأرشف أفضل — الفعل أي — أنه الواضح من إن يقول حيث (٤ ١٠٥١أ ،٩ (الثيتا
العبارة هذه نجد حيث ١٨)؛ ٤٣٠أ ،٣–٥) النفس كتاب يف تأكيًدا يزيده كما القوة، من

االنفعال.» من أرشف دائًما الفعل «إن الحاسمة:
وهو وحياتها، النفس فعل عن يتحدث أرسطو فنجد (ب٨٣-٨٤) الفقرتني يف أما
«فاعلية عن أفالطون قاله ما تذكرنا ولو الحاصل. بتحصيل أشبه لنا يبدو ربما يشء
بعض يف نظرنا ولو ٣٥٢د–٣٥٤أ)، (الجمهورية عميقة فلسفة وراءه الكتشفنا النفس»
،١–٤ الكربى (األخالق بأخرى أو بصورة ترتدد األفكار نفس لوجدنا األخرى أرسطو كتب
النيقوماخية واألخالق ٢٣–٣٥ ١٢١٩أ ،٢-١ األويديمية واألخالق ،١ ٢٢–٨٥أ ١١٨٤ب،
الكتاب أجزاء سائر ويف الفقرتني هاتني يف النظر يلفت ما وأهم .(٧–١٧ ١٠٩٨أ ،١–٧
والنظر املوجودات تأمل هو قدراتها أعىل الستخدام طريقة أفضل أو النفس فاعلية أن
سائر يف أو الكتاب هذا يف (سواءٌ أرسطو رأي يف هذا ألن ومبادئها؛ أصولها يف الخالص
الفقرتني أيًضا (انظر الفعل أنواع أسمى هو واألخالق) امليتافيزيقا وخصوًصا األخرى كتبه
نجد أننا إليه أضف اتفاق، أتم (التيلوس) الغاية عن فلسفته مع يتفق وهذا ،(٩١ ب٦٦،
بعض عند الفطنة فهناك التفكري؛ عالم يف واألرشف األعىل نحو املتصاعد والتدرج التسلسل
التفكري عىل املتزايدة القدرة وهناك الجنة)، وعصافري والعناكب (كالنحل الذكية الحيوانات
يصبح حني التفكري ذروة يبلغ الذي الناضج الحر الرجل حتى واملرأة، والعبد الطفل عند
الخالص(وهذا والبحث التأمل إىل برصه ويوجه ظهره وراء األنانية املنفعة يطرح فيلسوًفا
العميل)، الجانب هو (وهذا وأكملهم وأفضلهم الناس أسعد فيغدو النظري) الجانب هو
والرعية واألحرار العبيد لدى األخالقي التفوق مستويات شتى عن مشابهة أفكاًرا ونجد
يؤكد أرسطو نجد (ب٨٤) هذه فقرتنا نص ويف ،(١–١٣) السياسة كتاب يف والحكام
عندما التالية الفقرة يف املسهبة ُحَجته ذروة يبلغ ثم قيمتها، يف املتدرجة األفعال ُسلم
وليست أبًدا، ذلك بعد الذروة هذه يرتك وال الفلسفية املعرفة عىل الحائزين حياة عن يتكلم
الفرح ومصدر الحقيقية الحياة عنده هي التي الفلسفية الحياة غري العالية الذروة هذه
نسجها وأحكم (ب٣٣) الفقرة يف بسطها التي الخيوط يجمع أنه القارئ ويالحظ الحقيقي.
والفقرات (ب٩١) الفقرة يف رائع بهيج نسيج يف شدها ثم بصددها، نحن التي الفقرات يف
كتاب استلهم قد (٤٠ ،٢–١٣ الغايات13 عن كتابه (يف شيرشون ولعل النص. من الختامية

الخري مسألة فيه ويناقش األقىص، والرش األسمى الخري عن (١٠٦–٤٣ق.م) شيرشون كتاب هو 13

تركيبًا. أكثر يشء أم الفضيلة أو اللذة هو وهل األسمى
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— اإلنسان يكون «وكذا قال: عندما خاص بوجٍه النص من األجزاء وهذه للفلسفة الدعوة
فاٍن.» بإلٍه أشبه هو وكأنما والفعل، التعقل هما ألمرين ُولد قد — أرسطو قال كما

يختلف والسعادة اللذة حول أرسطية نظرات الفقرات هذه تتضمن (ب٨٧–٩٢)
التي بالفاعلية اإلشادة عىل النص من املوضع هذا يف تقوم وهي تفسريها، يف الباحثون
فاعلية فتكون نفسه، الفعل غري إليه تسعى بهدف وال بيشء تتعلق وال عائق يعوقها ال
التي الفكرة أن والواقع والسعادة. الفرح نفسها هي تكون أو والسعادة الفرح عىل منطوية
يعوق إنما لذة أو ألم وكل ويسمعه، اإلنسان يراه ما كل جسمي، هو ما كل أن إىل تذهب
يعرضها الذي ألفالطون ترجع الفكرة هذه سعادته، مصدر هي التي الحقة اإلنسان فاعلية
يف — أرسطو كان وربما (٦٥ج-٦٦ج). خاص بوجٍه «فايدون» محاورة يف مؤثًرا عرًضا
ال التي السعيدة الحياة يصف أن يحاول — غموض من تخلو ال التي (ب٨٨) الفقرة
األخالق كذلك (انظر التفلسف حياة النهاية يف وهي عريض، قيد أو خارجي عائق يعوقها
يُعادي الكتاب هذا يف أرسطو أن الباحثني بعض ويرى ،(١٥ ١١٥٣أ ،٧–١٣ النيقوماخية
يف كذلك ووضعناها متأنية قراءة بصددها نحن التي الفقرات نص قرأنا لو ولكن اللذة،
هذا جاز إن — نِصفها أن يمكن التي اللذة صف يف يقف أنه لوجدنا كله الكتاب سياق
التي (ب٧٧) الفقرة إىل الرجوع من الرأي هذا لتربير بد وال نبيلة، لذة بأنها — الوصف
بأن القول حد إىل الحماس به يصل إذ ذروتها؛ للتفلسف الدعوة يف أرسطو حجة فيها تبلغ
ألنها نفسها؛ الحياة من أوىل بل البرص، ة حاسَّ من اإلنسان باختيار أوىل الفلسفية املعرفة
هذا يعرض فهو القيم؛ ُسلم يف الكتاب هذا يف حجته تتبع من بد وال الحقيقة» «سيدة هي
(ب٢٢ الفقرات من نعرف ثم (ب١١–٢١)، الفقرات يف الطبيعية املوجودات ُسلم يف التدرج
هذا أن يثبت أن وبعد التفكري، أشكال من شكٍل أعىل هو الخالص النظر أن (٣٠ حتى
الظاهر يف عليه يرتتب لم ولو «حتى األخالقي للفعل عنه غنى ال الذي الرشط هو التفكري
ويصل ،(٩١ ،٥٦) الفرح عىل يبعث أنه يؤكده نجده (٦٩ إىل ٥٨ (من عملية» منفعة أية
إىل تسعى جميًعا الناس أن (٧٧ الفقرة (يف فيؤكد املنترص القائد وصول هدفه إىل أخريًا
العبارة هذه صيغة بني الشديد التقارب نالحظ وهنا آخر. يشء أي عىل وتفضلها املعرفة
وهي ب٣٠) ١١٥٣ ،٧–١٤) النيقوماخية األخالق يف أوالهما وردت أخريني، عبارتني وبني
«األلفا» مقالة مدخل يف — أسلفنا كما — ثانيتهما وذُكرت اللذة»، يطلبون الجميع «أن
من نستنتج فهل املعرفة.» إىل بطبيعتهم يسعون جميًعا البرش «إن امليتافيزيقا: كتاب من
والتأمل للنظر عنده مساوية وأنها السعادة أو اللذة يف واحًدا رأيًا ألرسطو أن كله هذا
نستطيع لن أننا يبدو الفكري؟ تطوره مراحل بتغري نظره وجهة غريَّ أنه أم الخالص،

75



للفلسفة دعوة

فهو هذا؛ عن املسئول هو نفسه أرسطو كان وربما املسألة، هذه يف واحد برأي القطع
عادته عىل — ويقدم متعددة، زوايا من السعادة مشكلة يناقش كما اللذة مشكلة يناقش
علماء أتعبت شتى وتفسريات أجوبة — يبحثها مسألة كل يف املختلفة اآلراء استعراض يف
موت بعد اللذة يف رأيه غريَّ أرسطو أن إىل «ييجر» ذهب وقد والحديثة! القديمة العصور
موت بعد إال بفلسفته يستقلَّ لم أرسطو) (أي بأنه اعتقاده إىل استناًدا وذلك أفالطون؛14
ويتفق عديدين، علماء جانب من والتعديل للنقد تعرضت قد «ييجر» آراء أن بَيَْد أستاذه.
أيدينا بني التي فالنصوص عليه؛ هو ما عىل بقي اللذة يف أرسطو رأي أن عىل اآلن معظمهم
وأنه إيجابي، خري اللذة أن يف «أويدوكسوس»15 معارصه رأي مع متفًقا كان أنه عىل تدل
طبيعي خري بأنها هذا معارصه قول يؤيد أن تُنكر ال التي تطوره مراحل خالل حاول
يف تدرج أو تسلسل وجود إىل تميل التي املثالية نزعته وبني بينه يالئم وأن حيوي أو
بطبيعته يخرج أنه كما اللذة، لطبيعة منهجيٍّا عرًضا ليس هذا كتابنا أن ننىس وال اللذات.
دعوة وهي للتفلسف» «دعوة سميناه كما إنه املعضالت، وفحص للمشكالت التصدي عن
ولهذا سبيل، بكل ين واملدعوِّ الضيوف وتغري التعقيد من تنفر بطبيعتها والدعوات ة، ملحَّ
يف الباحثني بعض رأي صح وربما والخطابي. البالغي األسلوب — رأينا كما — عليه غلب
ويمكن ارتجاًال. تالميذه بعض عىل أماله بل كتابته، عناء نفسه يكلِّف لم األَول امُلَعلِّم أن
(٩٢ إىل ٨٧ (من إليها املشار الفقرات يف عرضه كما اللذة يف رأيه نلخص أن حال كل عىل
طيبة لذات أيًضا هناك ولكن لذَّات بأنها توصف مرذولة أشياء هناك التايل: النحو عىل
تفوق حياة يحيا فاملستيقظ الكاملة؛ اللذة عىل الحياة أشكال أكمل تنطوي ولهذا وحقيقية،
تخلُّفه (بسبب التفكري من العاطل حياة من أكمل حياة يحيا واملفكر النائم، حياة قيمتها يف

الكربى األخالق يف اللذة عن هذا) كتابنا (بجانب األساسية الثالثة أرسطو نصوص إىل الرجوع يمكن 14
امليتافيزيقا من الالم ومقالة ،(١١ ،١) والخطابة ،(١–٥ ،١٠ ،١٣–١٥ ،٧) النيقوماخية واألخالق ،(٧ ،٢)
.(١٠-١١ ٣٤١أ ،٧ ،٣) النفس وكتاب ،(١٤–١٨ ٢٤٧أ ،٣٧) الطبيعة كتاب يف أخرى ومالحظات ،(٧)
الرياضيات يف ق تفوَّ يوناني عالم ٣٤٧ق.م)، حوايل إىل ٤٠٠ حوايل (من الكنيدي أويديكسوس هو 15

(سنة عنها أفالطون غياب يف ترأسها وربما األفالطونية، األكاديمية أعضاء من كان والجغرافيا. والفلك
األكاديمية يف وجوده أثناء قدَّم بها. أرسطو فيه التحق الذي الوقت نفس ويف صقلية) إىل رحلته يف ٣٦٧
كبري أثر األسمى الخري هي اللذة أن يف لرأيه وكان الطبيعي، العلم نظر وجهة من امُلثُل لنظرية تفسريًا
قد يكون أن ويُحتمل النيقوماخية، األخالق كتاب من العارشة املقالة يف نظريته يناقش الذي أرسطو عىل

يتحرك. ال الذي األول املحرك عن نظريته يف أيًضا عليه أثَّر
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فرح أصدق هما الفلسفي الفكر من ينبعان اللذان والسعادة والفرح نضجه). عدم أو
كمال يتحد كيف لنرى (٩١) الفقرة يف األخرية العبارة نتأمل أن ويكفي سعادة، وأكمل

بالحياة! والسعادة الفرح كمال مع واللغوية الفنية الصياغة
تفكريه؛ طابع عن الفقرات هذه يف أرسطو يسوقها التي الحجة تُعربِّ (ب٩٧–١٠٣)
الحجة وهذه يقول، ما به يثبت برهانًا منها واتخذ نظريٍّا تربيًرا حجته بتربير بدأ فقد
وهي السعادة، طلب وعىل هللا وجود عىل والعصور16 الشعوب كل يف الناس إجماع هي
للحقيقة معياًرا زالت وما الكنيسة، آباء وعرص القديمة العصور يف شهرتها لها كانت حجة
القديس منذ املشهور «األنطولوجي» الدليل وراء تكمن ولعلها الدين، فلسفة ميدان يف

اآلتية: العنارص تتضمن أرسطو حجة أن واملهم وناقديه، ديكارت حتى «أنسيلم»

لها. قيمة ال حياة التفكري عىل للقدرة امُلفتِقرة الحياة (أ)
يساوي ال عداها ما وكل آخر، يشء بها يُقاس ال والتفلسف التفكري عىل القدرة (ب)

بها. قورن إذا شيئًا
أي اليقظة، عىل تفضيله املستحيل من ولكن النفس، إىل ومحبَّب ممتع يشء النوم (ج)

الفعال. اإليجابي الفكر عىل
واملعرفة. التفكري نحب ولهذا وميضء؛ واضح هو ما كل نحب إننا (د)

السعيدة الحياة لقيام رضوري رشط والتفلسف التفكري عىل القدرة فإن وأخريًا (ه)
الكاملة.

الُحجة إىل — أستاذه يفعل كان كما — أرسطو يلجأ كيف (٩٨) الفقرة يف ونرى
من األسلوب بهذا كثريًا يستعني كالهما كان وقد — األضداد17 بني املقابلة عىل تقوم التي
بعقالنيته ويبلغ الكتاب، هذا يُميزان اللذين والدقة اإلحكام من بذلك فيزيد — الحجاج
وخطابية بالغية حجج — مراًرا أرشنا كما — حججه معظم أن أما ممكن، حد أقىص

… آخر أمر فذلك الحاصل، تحصيل إىل األحوال أغلب يف تُرد ظاهرية وبراهني

.Argumentum e cosensu Omnium 16

هنا يستخدم أرسطو أن (واملالحظ معه ومتعارض له مضاد آخر برأي رأي مواجهة ex enantion 17

الجدلية). املواضع أو «الطوبيقيا» يف عرضها التي الحجج هذه أمثال من القديم رصيده
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واعتبار األحالم تكذيب يف القاطع أرسطو رأي عىل تدل عبارات (١٠١) الفقرة يف تَِرد
الحقيقة. من له نصيب ال الذي الخداع من نوًعا النوم يف بنا تطوف التي والتخيالت الرؤى
قد (٥٧١-٥٧٢ (الجمهورية األحالم ملوضوع املشهورة مناقشته يف أفالطون كان وإذا
رؤاه تبتعد ال بحيث أحالمه يف الحقيقة من يقرتب أن يمكن الحكيم» «الرجل أن إىل ذهب
أخرى مواضع ويف هذا كتابنا يف ينفي أرسطو فإن بعٍد، أدنى املألوف الواقع عن وتخيالته
من نوع عن تُعرب كانت وإن والصدق، الحقيقة من نصيب أي لألحالم يكون أن كتبه من
مقالته يف يقول (كما به االقتناع وال احتقاره السهل من ليس الذي اإلحساس أو اإلدراك
نحن التي الفقرة وكذلك ،٢٩ الدلتا مقالة امليتافيزيقا، كذلك انظر ب١٢ ٤٦٢ النوم عن

الكتاب). هذا من بصددها
الواضح إىل والسعي واملجهول الغامض من الهروب عن التالية الفقرة يف كالمه أما
امُلثل أسمى وهو — الخري مثال أن يف أفالطون برأي متأثًرا يكون أن فلعله واملعروف
الحس عالم يف املوجودة األشياء عىل واملعرفة والوجود النور يفيض — قدًرا وأرفعها
العقيل النظر بني عام بوجٍه يوجد اليوناني الفلسفي الفكر كان وإذا ٥٠٩أ). (الجمهورية
الجمالية والرؤية باملشاهدة مقرتن عنده التأمل أن القول يمكن بحيث بالعني، والنظر
مفكري من غريه وعند أرسطو عند ترتدَّد أن غريبًا فليس أفالطون!) عند (خصوًصا
والطوبيقا ب١٢، ١٤١١ ،٣–١٠ الخطابة مثًال (انظر والبرص والنور العقل صور اليونان

ب٢٩). ١٠٩٦ ،١–٤ النيقوماخية واألخالق ،١١ ١٠٨أ ،١–١٧
(واملتأصل عليها الغالب والتشاؤم األخرية الفقرات هذه روح من يبدو (ب١٠٤–١١٠)
فيها!) النادرة املفارقة وجه هو وهذا العقيل، التفاؤل مع جنب إىل جنبًا اإلغريقية الروح يف
تعرضنفس التي (٦٤أ–٧٠ب) ألفالطون فايدون محاورة خاصمن بوجٍه مستوحاة أنها
صحيح الجسم،18 من النفس تحرير معناه التفلسف «إن التايل: النحو عىل تقريبًا الفكرة
اللذة هذه ولكن (٦٥أ) لها قيمة ال الحواس لذة بغري الحياة أن يرى العادي الرجل أن
الفيلسوف إن املوجود. طلب يف يسعى عندما تفكري أوضح يفكر فالعقل19 القيمة؛ عديمة
لألشياء، الحقة الطبيعة عن الخالص بالفكر يبحث عندما والحقيقة للحكمة20 يتوصل

فيه. بها مقذوًفا أو الجسد مع ملقاة بقيت طاملا أو 18
جسمي. هو مما أو 19

الروح. أو 20
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مع مطروحة نفسه بقيت طاملا الحقيقي بالوجود الصادقة املعرفة بلوغ يستطيع ال ولكنه
حتى (٦٧ج) الجسد من النفس تحرير إىل نسعى أن علينا ينبغي لهذا السيئ؛21 جسده
تأملت إذا إنك الجسد. أغالل من حرة «وتكون» الباطنة، الفاعلية عىل الرتكيز من تتمكن
املهادنة من نوع األحوال معظم يف أنه «والحظت» باطًال، سعيهم كل وجدت الناس عامة
العملة هي وحدها الحكمة أن يفهمون وال دائم قلق يف يعيشون إنهم معني. رش الجتناب
إال الحكمة من الخالية الحياة وليست النفس، فضيلة بها نشرتي أن يمكننا التي األصيلة

االستعباد.» حياة الواقع يف وهي (٦٩ب)، بالظالل رسًما أو لعبًا
نشري أن من أوضح بصددها نحن التي الفقرات عبارات النصوبني هذا بني والتقارب
الحياة بأن الحالني يف ينطق ولكنه املضمون يف منه أكثر الشكل يف تقارب أنه صحيح إليه،
يحتفل التي القيم وأن حياة، تُسمى أن تستحق ال باطلة حياة التبرصوالحكمة من العاطلة
أن تعدو ال أنها مع أعينهم، يف يزينها الذي ضعفهم بسبب إال كذلك لهم تبدو ال الناس بها
الفيلسوفني بني الشكيل التقارب أن غري حقيقة. كل من عارية وأشباًحا سخيفة ظالًال تكون
مجرد ليست وصوره ألستاذه، محاكاة مجرد يقوله ما فليس أصالته، أرسطو عن ينفي ال
يخرج الذي االستنتاج تأملنا إذا خاص بوجٍه هذا ويتضح املشهور. األثر لذلك باهتة ظالل
ما بقدر أفالطون كالم عن يبتعد الحقيقة يف فهو بالقتامة؛ املصبوغ كالمه من أرسطو به
العالم، هذا يف الحقيقية املعرفة إىل التوصل إمكان ينكر إنه سقراط. «دفاع» من يقرتب
ال تفلسف بغري الحياة أن يؤكد وإنما املوت، بعد آخر عالم يف اإلمكان هذا يرجح وال
وبني بينه الشديد الفارق توضح التي أفالطون عبارات وإليك حياة. تكون أن تستحق
الحقيقية املعرفة إىل التوصل إذَن املستحيل من كان «إذا برأيه: املستقل الناضج تلميذه
أن إما ممكنني؛ أمرين أحد إال اإلنسان» «أمام فليس بالجسد، مرتبطة النفس بقيت ما
الحياة بعد محتمًال يكون أن وإما اإلنسان، عىل مستحيًال الحقيقية املعرفة اكتساب يكون
أرسطو، بتشاؤم األوىل للوهلة توحي األخرية الفقرات أن شك ال ٦٦د). (فايدون، الحارضة»
يقول ص١٠٠) ،١٩٥٥ ،١٩٢٣ برلني، تطوره، تاريخ أسس (أرسطو، «ييجر» جعل مما
بالتشاؤم النفس ُمفعم الكتاب) وهذا األويديمية األخالق بهما (ويقصد كتابيه يف كان إنه
(مثل اإليطاليني الباحثني بعض ذلك يف وتابعه الدنيا، خريات ومن األريض العالم هذا من
إىل ورجولته شبابه يف أرسطو تشاؤم تأكيد يف أرسفوا الذين وتالميذه) وبنيونه باريجاتيس

(فرونيزيس). الحكيم العاقل التبرصُّ أو 21
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يحيا أن لإلنسان فيها يُتاح ال التي األرض ترك إىل السابقني كتابيه يف دعا بأنه القول حد
يتخلَّ لم فأرسطو أساسه؛ من مغلوط أو فيه مبالغ الزعم هذا أن والواقع الحقة! الحياة
كل إىل الحاد ببرصها تنفذ التي واقعيته عن أبًدا تخىل وال املتفائلة، العقلية نزعته عن أبًدا
كالنرس يطل األرستقراطي عقله كان وإذا والحضارة. والعقل الطبيعة يف الواقع مجاالت
تنظر الفيلسوف عني ألن إال ذلك فما اإلنساني، والشقاء الضعف جوانب ويرصد عليائه من
نتصوره ما كل فرتى أزلية أبدية نظر وجهة ومن — اسبينوزا يُعربِّ كما — الواقع إىل
اليومية حياتنا يف بها نهتم التي القيم أن وتعرف زائل، وشبح اع خدَّ مظهر مجرد خريًا
«الحدية» املواقف بعض يف التجربة بهذه يمر مثلنا العادي الرجل كان وإذا القيمة. عديمة
وهل األصلية؟ تجربته هي هذه تكون أن الفيلسوف عىل نستكثر فهل الطارئة، واألزمات
الحقيقة إىل الوصول عىل العقل بقدرة التفاؤل من البرشي الشقاء مع التعاطف يمنع
إنسانًا صميمه يف أرسطو كان لقد به؟ الجديرة الحياة يحيا أن عىل اإلنسان بقدرة واإليمان
شقاء أن ويعرف اإلنسان ضعف يرصد جعلته التي هي «اليونانية» الواقعية وهذه واقعيٍّا،
بالقياس اإلنسان ضعف كان وقد ب١). ١٢٠٧ ،٢–٧ (السياسة للعيان واضح أمر البرش
حتى هومريوس منذ وشعراؤهم وُكتابهم اليونان مفكرو طرقه أثريًا موضوًعا اآللهة إىل
يف السبعة الحكماء عهد منذ عنه يعربون ظلوا آخر موضوع كذلك به اقرتن ولهذا عهده؛
والسعي الغطرسة وتجنب الحد التزام رضورة وهو امليالد، قبل والسادس السابع القرنني

فاٍن. عاقل حيوان بأنه اإلنسان معرفة أي النفس، معرفة إىل
كياننا، عليه ينطوي ما كل من اإللهي وحده هو وأنه الخالد وحده هو العقل أن ا أمَّ
يف نجدها اليوناني. الفكر يف قديمة هي وإنما وحده، أرسطو عند ترد لم فكرة فهي
(١٩ (٦٤أ امليالد) قبل الخامس القرن (من األبوللوني ديوجينيس من باقية شذرات
عن كتابه يف يقول الذي ٢٨٨-٢٨٧ق.م) إىل ٣٧١-٣٧٠ حوايل (من ثيوفراسط22 وعند
يشء يف أفالطون بها قال كما هللا، من صغري جزء هو (نوس) العقل إن :(٤٢) اإلحساس
،٤–١٠ الحيوان أجزاء كتابه (يف نفسه أرسطو عند ووَرَدت ٨٧٥ج) القوانني (يف الحذر من
ومن األلوهية، من حظٍّا األعمال أكثر هو التبرصُّ أو العقل إن يقول: حيث (٢٨-٢٩ ٦٨٦أ
األخرية قبل الفقرة يف فيذهب القول هذا عىل املرتتبة النتيجة يستخلصأرسطو أن الطبيعي

إىل ٣٢٢ سنة من (اللوقيون) مدرسته رئاسة يف وخليفته وتلميذه أرسطو صديق ثاوفراسطوس، هو 22

٢٨٧ق.م. سنة
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ردَّد وقد الحية. الكائنات سائر إىل بالقياس إلًها العقل بفضل يبدو اإلنسان أن إىل (١٠٩)
فوصف (٤٠ ،١٣ ،٢ الغايات عن رسالته (يف قبل من رأينا كما األخري القول هذا شيرشون
قال: حني أخرى بصورة (٣٤١–٣٧٠ق.م) أبيقور وصاغه فاٍن، بإلٍه أشبه بأنه اإلنسان
األخالق يف وهو Ep. ad Men مينوكيوس إىل خطابه يف (وذلك اإلنسان يف يحيا اإلله إن

هذا). أرسطو كتاب أجزائه بعض ويُعارضيف والالهوت
فنسمع األخرية، الفقرة يف الختامي اللحن لتتوج الرائعة النغمة هذه ترتفع النهاية ويف
اقتبسها عبارة فيه ترتدد قول وهو اإلله، من جزء عىل تنطوي الفانية اإلنسان حياة أن
(ميديا، يوريبيدز املرسحي للشاعر «ميديا» مرسحية من — غريه اقتبسها كما — أرسطو

.(٧٧٠ رقم البيت
الدفاع خطبة يف سقراط قاله بما أرسطو إيمان لتعزز الكتاب يف األخرية العبارة وتأتي
من — السؤال23 عىل جرؤ الذي — الحكيم هذا إىل أقرب أرسطو) (أي أنه وتؤكد (٣٨أ)،
أمكننا وربما باإلنسان.» تليق ال لحياة والنظر التأمل من الخالية الحياة «إن نفسه أفالطون
يف ليست بل عمل، وال نظر وال بتأمل تسمح ال الحرية من الخالية والحياة نضيف: أن

حياة. الحقيقة

وتوفيقه.) هللا بحمد (تم

محمود، محمود األستاذ العربية إىل نقلها ماسون»، «كورا األمريكية للكاتبة رائعة فلسفية رواية عنوان 23

.١٩٥٦ املرصية، األنجلو مكتبة القاهرة،
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